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SHËNIM

Nga: XHAFER MARTINI

Për ata që janë religjiozë, njeriun
e  ka krijuar Perëndia. Por tema

e shkrimit tonë nuk është kjo dhe
njerëzit le të besojnë si të duan. Për
ne ka rëndësi të theksojmë se njeriu
i parë nuk ishte si ky i sotmi në asn-
jë drejtim. Njeriu erdhi duke u përo-
sur gjatë gjithë ekzistencës së tij për
të ardhur në këtë shkallë intelegjen-
cie dhe pamjeje trupore që ka sot.
Në fillim ai jetonte në kope,  pak
dallime kishte nga kafshët e tjera të
egra. I mungonte edhe gjuha, pra fja-
la, që Zoti e krijoi për t‘ia tjetërsuar
jetën. Kur njerëzit filluan të merren
vesh me anë të gjuhës, filluan edhe
marrëdhëniet e vërteta njerëzore.

Lexoni në faqen 8-9

Dhuna
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VENDLINDJA

Çidhna,
historia
dhe tradita
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MBRESA

Borxhi i
pelegrinëve për
vend-lermin...

PORTRET

Takim me Isa
Elez Ndreun

Nga: KRISTO ZHARKALLI -  FAQE 15

BULQIZA
Thesari i Shqipërisë

Nga: Prof.dr.inxh.ARQILE TETA

Dibra është krahinë e gjerë, e
ndarë nga kufiri në dy pjesë:

Dibra e Vogël dhe Dibra e Madhe.
Krahina e Dibrës shquhet për

natyrën e bukur e të pasur me pyje ,
lumenj, lugina me toka pjellore,
male shkëmbore që mbartin min-
erale të vyer, për malin më të lartë
në Shqipëri Korabin (2751m), për
lumin me rezerva të mëdha energje-
tike Drinin e Zi...Në dimër klima
është e ashpër, me dëborë e ngrica,
me të ftohta drithëruese e mur-
rlan..., ndërsa në verë klima është e
këndshme, e freskët...

Njerëzit e Dibrës janë punëtorë
e të zgjuar, muratorë e minatorë
të zotë, bujq të mirë. Dibra ka
agronomë, inxhinierë, artistë, por
nuk mungojnë shkrimtarët, artistët
e studiusit... Shumë burra e gra të
shquara kanë dalë nga gjiri i di-
branëve që kanë bërë emër dhe his-
tori në fusha të ndryshme të jetës...

Lexoni në faqen 2-3

Tek portreti i Rakip Sulit gjejmë
të gjitha virtytet më të bukura

njerëzore si thjeshtësia, korrektësia
në punë dhe mes shokëve,

dhe falë këtyre virtyteve të mira
ua ka imponuar respektin

të gjithëve.

Rakip Suli, njeriu
që vlerëson dhe

artin dhe kulturën

LEXONI NE FAQE 13

INTERVISTË

Agron Tufa:
”Letërsia
e realizmit,
pluhurnajë
kulturore”
Intervistoi: MENTOR HOXHA

 

Poeti dhe shkrimtari Agron Tufa,
është fitues i shumë çmimeve

letrare brenda dhe jashtë vendit. 
Vlerësuar me dy çmime të mëdha në
Shqipëri dhe në Itali. Çmimin e
madh  për letërsi e mori në vitin 
2009 për librin “Thembra e Ackilit”,
ndërkohë që romani i tij “Dueli”,
është  vlerësuar shumë nga Kadare, i
cili në vitin 1998 në një intervistë
për gazetën “Albania” ka deklaruar,
se pasardhësi i tij në letërsi do të
jetë pikërisht shkrimtari Agron Tufa. 

Lexoni në faqen 6-7
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Redaksia e gazetës falënderon
lexuesit dhe bashkëpunëtoret e saj
për mesazhet dhe shkrimet e sjella
për botim.

Redaksia u kujton bashkëpunë-
torëve të saj,Petrit Fetahu, Selman
Meziu, Nin Gj. Rajta, Shehat Cami,
etj, se shkrimet e tyre, për arsye
vendi nuk janë botuar në këtë
numër.

Ato do të botohen në numrat e ardhs-
hëm të gazetës “Rruga e Arbërit”.

Kujtojmë bashkëpunëtorët, të cilët
duan  që shkrimet e tyre të botohen
patjetër në numrin e radhës, të
konfirmojnë më parë sjelljen e
materialit në numrat e telefonit të
redaksisë ose emailin e gazetës.
Shkrimet priten në redaksi deri më
datë 20 të muajit.
Gjithashtu, ju kujtojmë
bashkëpunëtorëve se shkrimet
deri në dy faqe daktilografike
kanë përparësi botimi.
JU LUTEMI, QË SHKRIMET QË
VIJNË PËRMES EMAILIT, TË KENË
PATJETËR ZANOREN “Ë”.
Gazeta publikohet falas në internet
me datë 7 të muajit pasardhës.

Ju falënderojmë që jeni
pjesë e gazetës!

Nga: Prof.dr.inxh.ARQILE TETA

Dibra është krahinë e gjerë, e ndarë nga
kufiri në dy pjesë: Dibra e Vogël dhe

Dibra e Madhe.
Krahina e Dibrës shquhet për natyrën e bukur

e të pasur me pyje , lumenj, lugina me toka
pjellore, male shkëmbore që mbartin minerale
të vyer, për malin më të lartë në Shqipëri Ko-
rabin (2751m), për lumin me rezerva të mëdha
energjetike Drinin e Zi...Në dimër klima ësh-
të e ashpër, me dëborë e ngrica, me të ftohta
drithëruese e murrlan..., ndërsa në verë klima
është e këndshme, e freskët...

Njerëzit e Dibrës janë punëtorë e të zgjuar,
muratorë e minatorë të zotë, bujq të mirë.
Dibra ka agronomë, inxhinierë, artistë, por nuk
mungojnë shkrimtarët, artistët e studiusit...
Shumë burra e gra të shquara kanë dalë nga
gjiri i dibranëve që kanë bërë emër dhe histori
në fusha të ndryshme të jetës...

Në Dibrën e Vogël, në Dibrën tonë, ndod-
hen dy qytete Peshkopia e Bulqiza (bashki) e
disa qyteza (komuna) Zerqani, Maqellara, Shu-
penza... Emri më i dëgjuar jashtë vendit, madje
dhe më shumë i dëgjuar se Peshkopia apo
Dibra (e Madhe), është Bulqiza. Dy emra di-
branë njihen jashtë Shqipërisë, pothuaj në tërë
Botën: Skënderbeu dhe Bulqiza. Thonë histo-
rianët se Kastriotët e kanë zanafillën në Dibër
dhe aty ka lindur Gjergj Kastrioti i thirrur
Skënderbe. Qysh nga shek. XV e deri sot
pothuaj në të gjitha gjuhët e botës është shk-
ruar e shkruhet për bëmat e historinë e tij.
Madje na e kanë aq zili sa duan të na e marrin
jo vetëm nga Dibra, nga Shqipëria, nga Koso-
va, por dhe nga historia, gjuha e kombi ynë. E
mbajtën në atdheun e tij historianët shqiptarë
Marin Barleti, Fan Noli, A. Buda, K. Frashëri,
F. Hadri, S. Pulaha, H. Kaleshi, K.Biçoku etj,
si dhe shumë studius të huaj si papët e Romës,
Z. Valentini, M. Shuflaj, K. Jireçek, A. Du-
cellier, A. Taloçi, A. Gegaj, F. Pall, F. Thiri-
eti, I. Pisko, G.I. Petrovitch, A. Cutolo, M.
Spremic, N. Jorga e të tjerë historianë gjer-
manë, austriakë, hungarezë, rumunë, polakë,
çekë, anglezë, amerikanë...

Shumë i sigurt, madhështor dhe i patrondi-
tur qëndron, "Masivi Ultrabazik i Bulqizës", që
lindi, zgjeroi e zmadhoi qytetin e Bulqizës, të
lidhur dhe të shkrirë me minierën e tij. Qyteti
shtrihet në të dy anët e Rrugës Automobilistike
Burrel-Peshkopi, pikërisht në territorin e fshatit
të dikurshëm Bulqizë në lartësinë 750 m. mbi
nivelin e detit dhe paralele me rrjedhën e
sipërme të lumit Zalli i Bulqizës. Numëron mbi
trembëdhjetë mijë banorë. Bulqiza është një
stacion çlodhje për udhëtarët me autobusë, për
shoferët e automjeteve që vinë nga Tirana e
Burreli. Pasi ngjitin të përpjetën rraskapitëse
Burrel-Klos-Bulqizë kanë nevojë të ndalen, të
freskohen, të çlodhen. Bulqiza u afron gjithçka
që ka, por ka pak. Në Bulqizë nuk ka restorante
të kohës, luksozë, nuk ka hotele shumë katëshe.
Janë të gjitha modeste, të një province të largët,
të humbur e sikur s'ka emër. Të huajt, por
shpesh edhe zyrtarët e Tiranës, mbërrijnë në
mëngjes, mbarojnë punë shpejt dhe kthehen
në mbrëmje në Tiranë. Pse? Mungojnë kushtet,
komforti i kohës. Bulqiza shumë e pasur, që ka
pasuruar e zhvilluar të tjerët , për vete ka mbe-
tur si "hirushja e përhitur".

Minerali që del nga zemra e Bulqizës, tash
63 vjet, ka shkuar e shkon edhe sot e kësaj
dite, si mineral por edhe si lingota ferro-kromi,
në Evropë e në Azi (Kinë, Gjermani, vendet
skandinave, Itali, Angli etj.). Të gjithë e duan
atë mineral, për cilësitë e tij të veçanta, shumë
cilësore që inxhinierët e shkencëtarët që mer-
ren me prodhimin e çelikut, ngjyrave, indus-
trinë refraktare e kimike, por dhe me detale e
pajisje të fluturimeve kozmike e të prodhi-
meve të armëve të sofistikuara, për të cilat nuk
flitet e nuk shkruhet, e vlerësojnë si të pazëv-
endësueshëm. Madje një studius i çeliqeve
speciale, më tha dikur "Kur kemi kromin sh-
qiptar gëzohemi si ai violinisti virtuoz kur i
japin një violinë Stradivarius". Metafora e këtij

1. Bashkia Peshkopi Ilir Krosi Ilir Vraniçi

2. Komuna Arras aleatet Sali Tërshalla

3. Komuna Fushë Cidhen Aranit Skepi Fatmir Buci

4. Komuna Muhur aleatet Afrim Mikli

5. Komuna Kala e Dodës aleatet Bajram Himallari

6. Komuna Kastriot Hamza Leshi Shpëtim Pira

7. Komuna Lurë aleatet Avni Buci

8. Komuna Luzni Haxhi Damzi Ali Drenova

9. Komuna Maqellare Bardhyl Agolli Arben Keshi

10. Komuna Melan Neki Mehmeti Muharrem Balliu

11. Komuna Tomin Sadik Cena Agron Cara

12. Komuna Selishtë Xhemal Delishi Mersim Lala

13. Komuna Sllove aleatet Fatos Mandri

14. Komuna Zall Dardhë Njazi Cani Artan Murati

15. Komuna Zall Rec Rifat Shoti Esat Shehu

16. Bashkia Burrel Skender Lleshi Adelina Farrici

17. Bashkia Klos Ramazan Mjeshtri Mexhit  Sina

18. Komuna Derjan Kujtim Kazdeda Hasan Pasha

19. Komuna Gurre Mustafa Celami Sali Celami

20. Komuna Baz Fatmir Kurti Hanke Neli

21. Komuna Komsi Ymer Barci Dashnor Aliu

22. Komuna Lis aleatet Hysni Meta

23. Komuna Macukull Skender Gjuci Gazmir Hysa

24. Komuna Rukaj aleatet Hamit Xhakrosa

25. Komuna Suç Lutfi Cara Dritan Pjeçi

26. Komuna Ulëz Arjan Limaci Adriet Gjeci

27. Komuna Xibër Lutfi Ceka Kushtrim Muça

28. Bashkia Bulqizë Roland Keta Mufit Duriçi

29. Komuna Gjoricë Xhelal Mera Vehbi Xheka

30. Komuna Trebisht aleatet Etmond Osmani

31. Komuna Martanesh aleatet Gazmend Kenga

32. Komuna Ostren Razi Rama Fatos Tola

33. Komuna Shupenzë Mois Llani  Shahin Kaja

34. Komuna Zerqan Defrim Fiku Lulzim Lala

35. Komuna Fushë Bulqizë aleatet  Fluturim Zeneli

URIM Redaksia e gazetës “Rruga e Arberit”, me rastin e 55 vjetorit të lindjes,
i uron bashkëpuntorit të saj, gazetarit e poetit ILMI DERVISHI suksese dhe sa më
shumë krijimtari. I këndoftë gjithmonë pena në duar për punën, jetën dhe njerëzit

ELEKTORALE
Me rastin e zgjedhjeve lokale të 8 Majit 2011, redaksia i fton gjithë kandidatët për kryetarë

komunash dhe bashkishë që Qarkut të Dibrës, të botojnë platformat e tyre elektorale në
numrin e Prillit.

Redaksia do preferonte botimin vetëm të programit elektoral të kandidatëve dhe mundësisht
jo më shumë se dy faqe daktilografike.

Redaksia do të dëshironte që ti botonte platformat e kandidatëve ballë për ballë, por në
rastin kur nuk është e mundur kjo, do të botojë edhe platformën e njërit kandidat, me kushtin
që të mos botojë sulme personale. Redaksia ruan të drejtën e shkurtimit të materialeve kur ato
përmbajnë sulme personale kundër kundërshtarëve.

Materialet priten për botim deri më 20 prill 2011, në adresën elektronike:

<rrugaearberit@gmail .com>

Faleminderit për mirëkuptimin!

ALEANCA PËR

QYTETARIN

ALEANCA PËR TË

ARDHMEN

KANDIDATËT NË QARKU DIBËR TË DY ALEANCAVE KRYESORE
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profili i një qyteti

BULQIZA
THESAR I SHQIPËRISË
të ndryshme, tërheqin vëmendjen e të huajve
dhe ngjallin tek ata admirim, por që fatëkeqë-
sisht këtë nuk e dinë shumë në Shqipëri. Mos
e vlerëso e mos e duaj po deshe Bulqizën
mbresëlënëse, kromin e saj, këtë "ar të mur-
rmë" që na e ka falur natyra, jo vetëm në një
vend por në disa zona, në veri, në veri-lindje
dhe në jugë-lindje të Shqipërisë, jo me bollëk
por rezerva kemi, që nuk nxirret kollaj e lehtë
por që tashmë dimë ta nxjerrim, madje dhe
në thellësi të mëdha.

Por si vajtëm ne te kromi?
Në Shqipëri, në vitet 1938-40, kur ende nuk

kishte gjeologë shqiptarë, profesori i pavdek-
shëm polak Stanisllav Zuber, i dashuruar me
Shqipërinë, që punoi 20 vjet (1927-47) dhe
zbuloi vendburimet e naftës (Kuçovë etj), që
hartoi një numër të madh hartësh gjeologjike
të Shqipërisë dhe të krahinave të saj, bënte
ekspedita dhe në veri-lindje e jug-lindje të
vendit. Ai ishte gjeolog erudit, shkencëtar i
vërtet, me kulturë të pasur teorike e praktike,
por dhe me intuitë të mprehtë prej gjeologu.
Ai dha idetë e botoi studimet për "magma-
tizmin shqiptar", "Mbulesa shqiptare", "Ko-
mpleksi ofiolitik shqiptar" dhe konkluzionet
praktike për "mineralizimin dhe shkëmbinjtë
ultrabazik të Shqipërisë". Gjeologët pasardhës
e kishin të lehtë të bënin zbulimin dhe gjetjen
e kromit, bakrit, hekur-nikelit,që çuan në
hapjen e minierave. Dy vepra të shquara të S.
Zuberit "Stratigrafia e tercierit shqiptar" dhe
"Shënime sqaruese për Hartën Gjeologjike të
Shqipërisë, në shkallën 1: 200 000" të shkru-
ara në vitet 1943-46, u grabitën nga gjeologu
pirat A. E. Stankjejev, i cili me to shkruajti
dhe mbrojti një disertacion në Moskë¹). Në
1947 Stankjejevi erdhi në Shqipëri me cilës-
inë e këshilltarit sovjetik për gjeologjinë e
mineraleve të kromit dhe kur u kthye në Moskë
shkroi monografinë "Geologia i poleznie isko-
paemie Narodnoj Respubliki Allbanii" Mosk-
va 1950²), me të cilën mori dhe gradë shken-
core. Në vitet 1947-50 punimet gjeologjike
në Bulqizë³) i drejtonte pikërisht gjeologu A.
E. Stankjejev. Del qartë, si drita e diellit, që

bazat teorike të mineralmbajtjes në Bulqizë, i
ka dhënë S. Zuber, të cilat i përvetësoi në
mënyrë pirate Stankjejevi.

Gojëdhëna thotë se, gjatë punimeve të
ndërtimit të rrugës Burrel-Bulqizë-Peshkopi, të
filluar qysh më 1941, u gjetën copat e para të
kromit në Qaf-Buall. Në verën e 1942, bariun
vendas Halil Duriçin e takon një inxhinier ital-
ian, i cili e pyet në se ka parë ndonjë gur të zi
(mineral kromi) në këto anë. Halili e shpuri
në një dalje sipërfaqësore të trupit xeheror. Te
kjo zhveshje filloi puna për nxjerrjen e miner-
alit të kromit nga italianët. Ata grumbulluan
rreth 2000 ton, por nuk mundën ta çonin në
Itali për mungesë rruge dhe nga sulmet e herë-
pasherëshme të partizanëve.

Si datë e fillimit të punës për shfrytëzimin
e kromit në minierën e Bulqizës, në sipërfaqe,
në vendin e quajtur Prroi i Ahishtes, pranohet
18 shkurti 1948. Punimet gjeologjike të kërki-
mi-zbulimit filluan në vitin 1950, natyrisht
nga gjeologët sovjetikë. Në vitin 1947 inxhin-
ieri shqiptar i minierave Andrea Xega botoi
një studim me titull "Studim mbi kromitet sh-
qiptare" dhe në fillim të vitit 1952 gjeologu
shqiptar Injac Ndoja në Bul.Shkenc. Natyrore
boton artikullin "Kromitet e Shqipërisë" Këto
janë zanafillat e nisjes të industrisë minerare
të kromit. Ajo u çua më tej e u zgjerua nga
studimet e gjeologëve e inxhinierëve shqiptarë
mes të cilëve spikat i ndjeri Skënder Dede pro-
fesor, gjeolog. Ai me një grup studentësh të
Institutit të Lartë Politeknik Të Tiranës
(pararendësi i Universitetit Politeknik) R. She-
hu, Xh. Karkanaqe, P.Çili etj. bënë rilevimin
gjeologjik në shkallën 1 : 50 000 të masivit
ultrabazik të Bulqizës dhe gjetën 62 pika të
mineralizuara që më vonë disa u shndruan në
miniera të fuqishme të kromit, krahas Bul-
qizës, si Batra, Shkalla, Cërunja, Thekna,
Krasta,Lugu i Thellë, Lugu i Gjatë etj. Pas vitit
1960 gjeologët S. Qorlaze, Sh. Stërmasi, J.
Kola, A. Dobi, B. Lleshi etj.,me studimet rritën
rezerva gjeologjike që dhe sot mbajnë gjallë
minierën e Bulqizës dhe minierat e tjera.

Nga pikëpamja e kushteve gjeologjike, e sh-
trirjes dhe e zhytjes së trupave (damarëve) xe-
herorë, e sidomos e rrudhosjes e valëzimit të

tyre; tektonika e zhvilluar, prania e gazit naty-
ror dhe e ujrave, vendburimi i Bulqizës, është
unikal dhe i papërsëritshëm. Veçanërisht në
nxjerrjen e mineralit këto kushte paraqesin vësh-
tirësi serjoze për inxhinierët e minierave. Këto
ndërlikime u kapërcyen nga inxhinierët sh-
qiptarë. Në shfrytëzimin e minierave të kromit,
as në projektim, as në hapje dhe as në shfrytë-
zimin minerar nuk ka marrë pjesë inxhinier nga
ndonjë vend "mik". Miniera e Bulqizës ka pa-
tur kryeinxhinier qysh në fillimet e saj (1955-
73) Todo Mançon ( diplomuar 1952 në Aka-
deminë e Minierave e të Metalurgjisë në Krak-
ov të Polonisë) nga Boboshtica, por që nuk iu
nda shpirti kurrë nga Bulqiza. Ai ideoi dhe ap-
likoi sistemin e shfrytëzimit të vendburimit me
galeri nënkati e shëmbje. Kushdo që kujton e
flet për minierën e Bulqizës nuk mund të har-
rojë emrin e tij. Atje punuan edhe inxhinierët
e parë të minierave Andrea Xega (i diplomuar
në Tuluzë 1931), Dhori Pano (i diplomuar në
Saint Etienne 1939), Sotir Dodona (drejtor i
minierës i diplomuar në Institutin e Minierave
të Leningradit, 1951), Ligor Gurra dhe Halil
Hoxha (të diplomuar në Akademinë e Minier-
ave e të Metalurgjisë në Krakov të Polonisë re-
spektivisht1952 dhe 1954) dhe më vonë vinë e
punojnë inxhinierët e diplomuar në Fakultetin
e Gjeologjisë e Minierave të Universitetit tonë
si B. Pata (kryeinxhinier), Ll. Gegprifti (drej-
tor), M. Cukalla (drejtor), M. Boriçi (projek-
tues), A. Ceka (marshejdër), Ë. Hoxha, H. Gur-
ra, J. Dema, V. Demiri, T. Llazo, N. Lula, Sh.
Kllogjeri, M. Zogu, F. Cani, N. Marku e shumë
të tjerë. Bulqiza ishte dhe një universitet i dytë.
Shumë kuadro të Bulqizës transferoheshin në
vende të tjera pune ku hapeshin, ndërtoheshin
e shfrytëzoheshin miniera të reja, ose në insti-
tute studimore e projektuese etj.

Bulqiza ende punon e jep krom... Përga-
titet të shkojë më në thellësi. Mbase do të
gjendet ajo që thoshte prof. gjeol. Skënder
Dede se "Ka të ngjarë që aty, në thellësi të
Bulqizës, të jetë oxhaku i ardhjes së magmës."
Mbase...brezat e ardhshëm do ta eksplorojnë
edhe këtë enigmë të nëntokës sonë.

Marr me shkurtime nga gazeta “Shekulli”. Tit-
ulli është i redaksisë. Titulli origjinal: “Thesari i
nëntokës sonë, Bulqiza”

Minerali që del nga zemra e
Bulqizës, tash 63 vjet, ka
shkuar e shkon edhe sot e
kësaj dite, si mineral por edhe
si lingota ferro-kromi, në
Evropë e në Azi. Të gjithë e
duan atë mineral... "Kur kemi
kromin shqiptar gëzohemi si
ai violinisti virtuoz kur i japin
një violinë Stradivarius".

shkencëtari më është ngulitur në mend. Kromi
është pa dyshim një nga metalet i rëndësishëm
strategjik. Pikërisht ky mineral e ka bërë Bul-
qizën të njohur. Disa e njohin mirë, gjeologjinë
dhe shfrytëzimin e nëntokës, disa përciptas e
pyesin për ta njohur më mirë, por fatkeqësisht
më pak e njohin vet shqiptarët.

Mademi i Bulqizës, xeherori apo xehja e
saj, e më shkencërisht, minerali i kromit të
Bulqizës i pasur në oksidet e kromit Cr²O³
(42-46%), një nga mineralet më të rëndë, që
nxirren nga nëntoka jonë. Përgjithësisht ka
ngjyrë të errët, të murrme në të zezë. Por
shfaqet dhe me pikëzime të bardha në të ver-
dhë, veçse asnjëherë nuk është i bardhë, apo i
kaltër, i kuq apo jeshil. Shkëlqimin e ka met-
alik në të argjend. Siç e quajnë naftën apo
qymyrgurin "ari i zi", kromin mund ta quajmë
dhe disa e quajnë "ari i murrmë", për vlerat,
por dhe për rezervat relativisht të kufizuara në
botë. Ishte "ari i murrmë" që nxirrej nga Bul-
qiza, gjithashtu dhe nga Batra, Kam-Tropoja,
Kukësi, Librazhdi, Pogradeci, që Shqipëria në
vitet '80 zinte vendin e tretë në botë në pro-
dhimin absolut të tij, me një milion e dyqind
mijë ton në vit dhe vendin e parë në botë për
frymë të popullsisë. Sa krenar e ndjenim vet-
en, se ky ishte rezultat jo vetëm i djersës dhe
punës së minatorëve, por dhe i gjeologëve e
inxhinierëve të minierave përgatitjes së tyre
tekniko-shkencore dhe përparimit të shkencave
tona të tokës! Kudo flitej e shkruhej "kromi
çan bllokadën". Kjo parullë ndonëse e ngarkuar
me politikë e ideologjinë e kohës, kishte bren-
da saj dhe një të vërtetë të madhe se Kromi
shqiptar - ari i murrmë - kërkohesh , blihesh,
eksportohej në të katër anët e botës dhe tek
ata që s'na donin por që ia kishin nevojën
kromit tonë. Të ardhurat nga kromi, si dhe ato
nga nafta, bakri, hekur-nikeli e tjera minerale
mbushnin arkën e shtetit me valutë, që mban-
te popullin me bukë...Sot kromi është privati-
zuar, ose dhënë me koncesion... prodhimi ka
rënë gjashtë herë ... kushtet e punës të mina-
torit janë afër primitivitetit... nuk bëhen
kërkime gjeologjike... nuk bëhen investime...

Kromi, është produkt shqiptar, siç është ari
i afrikës, siç janë diamantet e kongos, siç ësh-
të nafta e arabisë, si gazi natyror i rusisë, apo
makinat gjermane, që të gjithë i kërkojnë e
askush nuk i refuzon.

Kemi 63 vjet që e shfrytëzojmë Bulqizën.
Sot kemi arritur të shfrytëzojmë në kuotën
minus 4m. nën nivelin e detit. Miniera po
përgatitet të zbres me shfrytëzimin në thellësitë
kampion për vendin tonë të 800m. Tani pro-
dhimin e kromit nuk e shesim të papërpunuar
(siç del nga miniera apo fabrika e pasurimit)
por e shkrijmë se kemi në vend uzinat e ferro-
kromit. Vlera rritet më shumë...

Jam vetë dëshmitar i gjallë, por si unë janë
edhe shumë kolegë të mi, që në simpoziume
e konferenca shkencore jashtë, madje dhe në
kongrese botërore të minierave të mos bëhen
dhjetra pyetje për kromin dhe Bulqizën, për
gjeologjinë dhe shtrirjen e vendburimit, kon-
figuracionin e trupave xeherorë, për mënyrën
e hapjes e sistemin e shfrytëzimit të miner-
alit, për ajrimin, transportin dhe heqjen e ujrave
etj. Mundet që ndonjë historiani t'i bëhen më
shumë pyetje për bëmat e luftrat e Skënder-
beut, sepse Skënderbeu dhe Bulqiza, në lami
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Njerëz dhe dallgë të
zeza të 28 Marsit 1997
Sipas përjetimit të Eduart Sulës

Nga: ABDURAHIM ASHIKU

Ulur në një ballkon lokali që zgjatet mbi
det, fytyrëndriçuar nga shpata rrezesh di-

elli në perëndim, në shoqëri të Shpëtimit,
Eqremit dhe Eduartit, gjerbim kafenë e ngrohtë
servirur nga Lenci. Një çast i bukur meditimi
dhe çlodhjeje. Eduart Sula më përmend Os-
trenin e Vogël dhe të dy, pa u “marrë leje” të
pranishmëve ngjitemi në atë kodër të bukur
me shtëpi në dy pode, tipike gollobordase,
zbresim poshtë për të pirë ujë të pastër gurre,
ujë që i jep gjelbërim luginës deri në Tuçep e
Lladamericë, madje edhe tej kufirit shtetëror,
ujë që jep edhe dritë nëpërmjet hidrocentralit
të Tuçepit, takohemi me Fitim Sulën dhe Duro
Ibrahimin, skulptorë dhe piktorë të njohur në
Dibër...

Dhe ndërsa biseda jonë, tashmë përballë
diktofonit, ecte për t’u ndalur në punën dhe
biznesin e Eduartit në Saranti, fshatin e bukur
piktoresk në bregdetin e krahinës së Thivas,
në mes na futet një ngjarje që do të më lindte
dhembje e do të mi mbushte sytë me lot.

Nuk e kisha jetuar pranë e pranë tragjedinë
e 28 marsit 1997. Nuk isha në Shqipëri, isha
në një ishull të Greqisë fare pranë Athinës, në
Salaminë ku lajmet nga Shqipëria vinin të ko-
mentuara nga gazetarë pamorë grekë që ato
ditë të kobshme mbulonin tërë jugun e Sh-
qipërisë, krismat dhe gjëmimet e të gjitha
llojeve të armëve, tragjedinë kombëtare sh-
qiptare. Gazetat e pakta shqiptare asokohe ishin
të ndaluara të dilnin në tregun e Tiranës e jo
më të vinin në Greqi. BBC dhe VOA, të vet-
met që kishin zë deri tek ne, ato ditë nuk thanë
thuajse asgjë për tragjedinë e 28 marsit...

Më vonë do të lexoja për ngjarjen, por në
kujtesë gjithçka do të kalonte si një “udhëtim
në mjegull”...

Kur Eduarti u fut thellë ngjarjes nuk guxova
ta ndërpres. E lash të flasë i ngushur mes kuj-
timesh e lotësh. Dhe, ndërsa ai fliste unë herë
e dëgjoja e herë fluturoja kujtimesh të dhemb-
shme të marsit 1996, të një viti më parë, të
atij marsi që Otrantoja kishte marrë tridhjetë
djem dibranë varr i të cilëve u bë deti i zi. I
bashkova të dy dhembjet dhe u ngusha në një
rrëke lotësh. I përjetova atë ditë. Po i përjetoj
edhe sot tek zbardh në letër tregimin e gjallë
nga një i mbijetuar i tragjedisë që ndodhi dh-
jetë vjet të shkuara.

Lexuesin do ta ftoja që, nëse e ka detin
pranë, të këpusë një lule të freskët e ta hedhë
mbi ujë në kujtim të të gjithë atyre që hum-
bën jetën mes ujërave të zeza të kohës sonë.
Dhe në qoftë se nuk e ka detin pranë të ngjitet
në një kodër dhe të ulë për disa sekonda kokën
në shenjë kujtimi për të gjithë ata që humbën
jetën, jo vetëm deteve por edhe maleve të
emigracionit shqiptar në kohëkalimin midis
dy shekujve...

* * *

Më thatë se jeni nga Ostreni i Vogël në
malet e bukura të Gollobordës. Ç’far të kuj-
ton Ostreni ?

Unë jam me origjinë nga Ostreni i Vogël.
Jam lindur e rritur në Patos të Fierit. Shpesh
herë babai dhe nëna na çonte në Ostren për
pushimet e dimrit apo për ato të beharit, na
çonte më shumë për tu njohur me vendlind-
jen e babait, një vend i bukur, vend i mirë,
sidomos në ato vite, një vend i begatë...

Sa vjeç je ?
- Tridhjetë e gjashtë.
Kur ka ikur familja juaj nga Ostreni ?
- Babai im ka ikur në vitin 1955. Ka ikur si

murator, zanat i të gjithë gollobordasve. U
vendos në Fier, në Patos. I dhanë një shtëpi
dhe punonte në ndërtim bashkë me mamanë.
Kaluan vitet, në vitin 1966 lindi vëllai i madh,
Fiqiriu. Në vitin 1970 linda unë. Ngelem në
ato vite në Patos dhe vazhdojmë edhe sot e
kësaj dite në atë vend.

Si vazhdoi jeta juaj nga Patosi e deri në
Saranti ?

- Unë mbarova shkollën tetëvjeçare në Pa-

tos. Merresha me sport, me futboll me ekipin
e para të rinjve të Patosit. E doja futbollin. U
stërvita fort, me lodhje të mëdha, kapa nor-
mat dhe shkova në shkollën e futbollit “Loro
Boriçi”. Pesë vjet i kalova në mjeshtërinë sport-
ive. Në të njëjtën kohë vëllait tim, pasi mbaroi
shkollën e mesme të naftës në Patos, i doli e
drejta për studime të  larta në Tiranë dhe
mbaroi studimet për inxhinieri nafte. Mbaru-
am në të njëjtën kohë unë shkollën e mjesh-
tërisë sportive kurse ai fakultetin e inxhinierisë
së naftës. Mbaruam në vitin 1989.

Erdhi viti 1990-1991. Shqipëria hyri në
rrugën e ndryshimeve. Si e përjetuat dhe çfarë
rruge morët ?

- Si të gjithë të rinjtë e atyre viteve edhe
unë mendoja për diçka më tepër, për liri më
tepër. Ideja dhe mendimi më çonte tek emi-
grimi. Unë, me disa shokë, në shkurt të vitit
1991, morëm rrugën e kurbetit. Katër ditë
udhëtuam në këmbë dhe erdhëm në Greqi

Ku u vendoset fillimisht ?
- Në fillim isha në Athinë. Ndeja tre-katër

muaj. Por duke parë se gjithçka ishte e zymtë,
nuk mund të përballohej, u shpërngula dhe
erdha në periferi të Athinës, në bregdetin e
Thivës, në Saranti. U njoha me një grek ven-
das dhe  fillova punën në lokalin e tij. Duke
punuar, duke përvetësuar edhe gjuhën, zako-
net, u bëmë pothuajse njerëz të këtij vendi
edhe ne.

Sa vjet ndeje këtu ?
- Këtu ndeja nga viti 1991 deri në vitin 1996
Më pas ?
- Më pas u ktheva në Shqipëri. Thashë të

krijonim variantet dhe të punonim në Shqipëri,
në vendin tonë. Vajtën 5-6 vjet larg, nuk na
mbante më kurbeti. Të rinj ishim. Në vitin
1994 u martova. Martesa pati një djalë. U
kthyem në Shqipëri për të punuar e jetuar atje...
(tund kokën mendueshëm dhe sytë ia mbërthen
detit, diellit në perëndim )

...Nëntëdhjeteshtata na i prishi të gjitha
planet, të gjitha ëndrrat. Filluan trazirat. Hum-
bëm shumë lekë nëpër firma. Jeta u bë shumë
e rëndë. Nuk mund të jetonim më prapë aty.
Nuk na mbante dot më vendi. Na lindi ideja
të largoheshim, të iknim prapë, bashkë me
familjen, me gruan dhe me djalin. Të shpërn-
guleshim, të iknim diku në një shtet që mund
ta quanim një çikë më evropian, më të lirë.
Në Greqi emigrimi ishte më i mbledhur, më i
kontrolluar, më i vështirë, kishte racizëm dhe
ksenofobi më shumë se sa në vendet e tjera të
Evropës. E vendosëm të iknim në Itali edhe
për shkak të asaj gjendjeje që u krijua me  kris-
mat, hasmëritë, vrasjet, dhunimet e ndryshme
që shfaqeshin kudo  gjatë janarit, shkurtit,
marsit. Vendosëm të iknim në Itali me anije,
me skaf me çfarë të mundnim. Këtë mënyrë e
gjetëm nëpërmjet një anijeje në Vlorë, më 28
mars 1997, bashkë me familjen time, me dja-
lin e xhaxhait 17 vjeç, me vëllanë tim Fiqiri-
un. Ai nuk donte të shpërngulej, donte të më
shoqëronte deri në Itali dhe të kthehej prapë,
por s’ishte e shkruar të ndodhte ajo...

Erdhi kjo, anija e zezë siç i thonë dhe na
mori. Ishim gjithsej 105 veta në anije. Jemi
nisur nga moli i Vlorës drejt Italisë nga ora tre
e gjysmë – katër, mbas dite. Pothuajse të gjithë
njerëzit ishin me familje, me fëmijë, njerëz
që donin tu largoheshin trazirave, zhurmës së
madhe që kishte kapur Shqipërinë në ato ditë...

Duke ecur në det, pas dy orësh na shfaqet
një anije e madhe italiane e cila ishte brenda

ujërave shqiptare, mbrapa Sazanit dhe po na
shoqëronte. Na bënte sinjale që ne nuk i kup-
tonim nëse duhet të ndalonim apo jo. Deri në
këtë moment ata ishin shumë paqësorë. Po
ashtu edhe ne duke ngritur flamurin e bardhë,
duke nxjerrë e treguar fëmijët në bord. Në një
moment na lë kjo anije dhe shikojmë që drejt
nesh po vinte një anije, nga ujërat italiane drejt
ujërave tona. Kjo ishte anija ushtarake “Sibi-
la”. Ajo na merr nën patronazh për të na sho-
qëruar. Kjo na mori në një mënyrë shumë agre-
sive. Na priste rrugën, flisnin në megafon në
gjuhën e tyre, italisht. Nuk e di se çfarë flis-
nin dhe thoshin. Ne, gjithnjë me atë idenë që
të shkonim drejt Italisë dhe atje  do t’i nënsh-
troheshim ligjeve e rregullave që ka ai shtet.
Nuk e di se kush e drejtonte anijen tonë por
ne ecnim drejt Italisë duke iu shmangur shpesh
herë edhe goditjes së anijes se na dilte për-
para duke bërë zik-zake nëpër det....

...Rreth orës shtatë, shtatë pa një çerek, isha
jashtë bashkë me gruan dhe disa miq të tjerë
në bord. Fëmijët dhe gratë ne i futëm tek
dhomat e poshtme të anijes që të jenë ngrohtë.
Në këtë moment del një shoku im dhe më
thotë “të lutem, më ka zënë deti, futu bashkë
me gruan tek dhomat ku rrinë fëmijët dhe gratë
dhe më nxirr një çikë gruan jashtë se unë nuk
mundem”. Në këtë moment futem bashkë me
gruan. Poshtë kisha edhe djalin që flinte gjumë
bashkë me djalin e xhaxhait kurse sipër në
kuvertë ishte vëllai. Po zbrisnim shkallët dhe
gruaja vajti direkt për të marrë gruan e shokut
tim për ta nxjerrë jashtë. Në këtë moment
dëgjoj një goditje të fuqishme, një tronditje
të madhe. Kthej kokën nga dera për të dalë
lart sipër shkallëve.... Punë sekondash... Shikoj
një rrymë të madhe uji që na goditi. E kisha
kapur gruan prej dore por rryma ma merr nga
dora dhe e përplas brenda në dhomë. Për dy-
tre sekonda çdo gjë mbyllet në errësirë, mbytet
në ujë...

...Isha kapur pas hekurave të shkallëve. Nuk
e shkëputa dorën. Duke mbajtur frymë, duke
u munduar, duke dhënë shpirt, si i thonë sh-
qip, u mundova, u përpoqa dhe gjeta derën
për të dalë. Kur dal jashtë shikoj se çdo gjë
ishte mbytur. U ndodha në sipërfaqe të detit,
midis dallgëve të ftohta të dimrit. Shoh se çdo
gjë ishte e përpirë nga dallgët. Kishte ngelur
një pjesë e anijes akoma në sipërfaqe, e përm-
bysur, anije që nga çasti në çast shkonte drejt
fundosjes. Përmbledh forcat dhe hidhem në
not duke bërtitur, duke dëgjuar klithmat tmer-
ruese të njerëzve, thirrjet e emrave të njerëzve
të tyre të dashur. Dal në sipërfaqe me mend-
jen se gruaja, djali, vëllai dhe njerëzit e tjerë
mbetën aty brenda. Thërrisja vëllanë pa marrë
asnjë përgjigje. E mblodha veten, përmblodha
forcat, notova për të kaluar vorbullën e mbytjes
së anijes, vorbull e cila mori me vete shumë
njerëz, përveç atyre që ishin brenda dhomave.
Duke notuar, kishte shumë dallgë, kishte tetë
ballë det, duke notuar, duke hapur njerëzit e
mbytur me duar.  Shikoja njerëzit e mbytur
midis dallgëve dhe njerëzit e gjallë duke klithur
e thirrur të dashurit e tyre, gra, vajza, djem të
rinj. Ajo anije kishte 25 fëmijë nga mosha tre
muajsh deri në dy vjeç. Të gjithë nënat ishin
nëna të reja, me fëmijën e parë.

Notonim me shpresë të ndonjë ndihme.
Ishim në Kanalin e Otrantos, sapo kishim kaluar
ujërat tona, ishim në ujërat ndërkombëtare.
Pashë shumë njerëz që notonin, pashë edhe
tre djem që ishin kapur në një nga fuçitë që

mbajnë anijet. Dallgët e çonin fuçinë në anë
të kundërt me anijen që na goditi. Pas çdo
dallge shikonim vetëm drita se ishte natë, er-
rësirë. Shikonim dhe u drejtoheshim me not
dritave. Ata ishin dritat e anijes që na goditi e
cila pasi na mbyti nuk qëndroi por iku.
Notonim me shpresë se mund të shpëtojmë.
Kur po ndienim se forcat po na binin, forcat
fizike, shpirtërore, biologjike, po mbaronin të
gjitha, në atë moment kthehet anija, pas afro
një ore, dhe nxjerr dy varka, nga ato varkat e
mëdha të ndihmës së shpejtë. Varkat nuk i
dërgon për të mbledhur njerëzit rreth e qark
që thërrisnin e bërtisnin për ndihmë por i mban
të lidhura pas trupit të anijes. Na  thërrisnin
“hajdeni këtu”. Si mund të vinte një njeri i
mbytur, i shkatërruar fizikisht e moralisht, deri
atje? Hidhnin edhe salvaxhente, nga ato shpë-
tueset. I hidhnin në krahun e kundërt nga sh-
konte dallga. Ato në vend të afroheshin tek ne
largoheshin prej nesh, humbnin në errësirë e
detit. I hidhnin vetëm sa për sy e faqe. Kush
arriti deri tek varkat ishte me fat...

Kur arritëm, ushtarët e asaj anijeje, ata që
kryenin detyrimin ushtarak u munduan jash-
tëzakonisht shumë për të na ndihmuar, për të
na ngjitur në anije. Rrëzuan disa rrjeta litarësh
që të hipnim sipër në anije sepse ishte anije
fregatë e madhe.

Kur  ngjitem në bordin e anijes, me atë
ndjenjën e asaj që ndodhi, fillova të shaja në
italisht duke u thënë kriminelë, na vratë fëm-
ijët dhe gratë. Në këtë moment hidhet një që
më vonë e mora vesh se ishte kapiteni i anijes
dhe na thotë “kriminelë jeni ju dhe jeni të
arrestuar”. Në këtë moment, dikush nga mari-
narët i kundërvihet kapitenit dhe i thotë “ Çfarë
kriminelësh janë këta kur në anije gra e fëmijë
kishte”? Kapiteni e përzuri me të bërtitura. U
mblodhëm dhe  nga koha e gjatë që u ndodhëm
në det, në mes dallgëve dhe ujit të ftohtë të
marsit më ra të fikët...

Kur erdha në vete mora vesh se na kishin
ndarë në dy dhoma duke na dhënë ndihmën e
shpejtë. Shpresë kisha se mos vëllai im kishte
shpëtuar. Duke  njohur edhe fizikun e tij, të
rrahur me punën e me detin, mendoja se do
të kishte shpëtuar. Ishte e kotë. E kërkova në
dhomën tjetër se në dhomën ku isha unë ai
nuk ishte. Iu shmanga marinarëve që ishin aty
dhe shkova tek dhoma tjetër. Edhe në atë
dhomë nuk gjeta njeri. Gjeta vetëm atë shokun
që mu lut për të nxjerrë gruan nga dhoma. E
pyeta dhe ai më tha “Mos kërko se të gjithë
janë poshtë, në det, janë të mbytur”. Atëherë
e s’takova trurin. Çdo gjë kishte mbaruar. Pris-
nim që edhe vetë ne, nga mënyra e të sjellit
dhe trajtimin që na bënte kapiteni bashkë me
tre katër të tjerë rreth tij, nuk e di se çfarë
ishin oficerë apo nënoficerë të pësonim të
njëjtën gjë. Sjellja e tyre ishte e tillë që edhe
ne duhet të ekzekutoheshim për të humbur
gjurmët e krimit të tyre.

Pas afro një gjysmë ore, nuk mund ta llog-
aris mirë kohën, na thërret kapiteni, na zgjedh
nja katërmbëdhjetë djem të rinj, na merr nga
anija dhe na fut në një skaf nga ato të guardia
di financiar që kontrollojnë detin. Brenda ish-
in katër ushtarakë, dy nga të cilët ishin me
automatikë, kurse dy të tjerët, njeri fliste me
radio dhe tjetri ngiste skafin. Na bënë një
udhëtim shumë shumë të dyshimtë. Udhëtu-
am një orë, një orë e gjysmë, kohë e cila po të
ishte për të na çuar në Brindisi ishte më se e
mjaftueshme. Ata duhet të na çonin për një

Kjo vazhdoi deri në një far kohe kur pastaj, jo u lodha, po u zhgënjeva dhe besova tek ajo që  peshku i madh e ha të
voglin. Se pas kaq viteve  mund të them se asnjë, asnjë, asnjë politikan i atyre viteve  nuk merrte mundimin të merrej
me këtë tragjedi. Kështu që ishte e kotë. Sa mund të luftoja unë kundra një shteti? Lufta ime ishte si një pikë ujë në
mes të detit, ishte gjë e kotë.
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gjysmë ore, e shumta. Gjatë udhëtimit na
kërcënonin duke na thirrur e bërtitur “ Mos
lëvizni ! Do t’ju godasim”. Flisnin me qen-
drën me radio dhe pyesnin se çfarë do të bëjnë
me ne. Nga ana e tjetër e radios thoshin të
vazhdonin rrugën. Në një moment, pas një
bisede në radio skafi bëri një kthesë dhe na
çoi drejt Brindisit. Siç mësuam më vonë, ish-
te fati ynë që dikush  kishte marrë në telefon
një nga këta ushtarët dhe ishte lidhur me dikë
në tokë dhe pasi ishte marrë vesh gjithçka nuk
u bë asgjësimi ynë.

Kur zbritëm na prisnin shumë gazetarë,
njerëz të medies nga e gjithë bota. Pas kësaj
njohjeje botërisht të tragjedisë trajtimi ynë fil-
loi më ndryshe por vetëm në atë moment. Pas
një jave trajtimi filloi në të njëjtën ide siç e
kishin në fillim kur na goditën duke na thënë
se ju ishit një anije me kriminelë, e mbushur
me armë dhe që kishit ardhur për të bërë ter-
ror në Itali. E çfarë terrori mund të bënim ne
duke i dërguar Italisë fëmijë ? Po i çonim fëm-
ijë Italisë, nuk po i çonim armë dhe kriminelë.
Edhe prokurori i Brindisit tha që mua më kanë
thënë se ju keni qenë një anije  me kriminelë,
me armë dhe të tjera. Arma më e madhe atje
ishte biberoni i fëmijës, arma më e fuqishme
që mund të përdorej kundër Italisë ishin  bib-
eronët që u gjendën më mbrapa në anije...

Pastaj na futën në një kazermë që kishin
qenë dikur policët italianë, aty na strehuan na
dhanë ndihmën e shpejtë mjekësore. Ata të
hetuesisë na merrnin shenjat e gishtave sikur
ne të ishim banda më e madhe që mund të
ekzistonte. Nejse ato ishin gjërat formale që
ata bënin si shtet.

Më mbrapa erdhi ambasadori jonë në ato
vite Pandeli Pasko i cili, për mendimin tim u
mundua jashtëzakonisht shumë, pavarësisht
nga forca që kishte si ambasador. Në atë kohë
shteti ynë ishte inekzistent, një shtet siç ma
tha një gazetar anglez duke na marrë në inter-
vistë:  “E di si është puna or mik. Po të kishte
ndodhur jo me kaq por me një shtetas të vetëm
anglez Italia në këtë moment do të ndahej
përgjysmë, por ju jeni shqiptarë “. Kaq fjalë
tha edhe iku. Më dha të kuptoj që ne jemi
kot. Në ato çaste ne ishim popull kot që kush-
do mund të dilte, kushdo: italian qoftë, grek
qoftë, siç edhe e kanë bërë, të vriste, të priste,
të bënte çfarë të donte me këdo shqiptar. Bile,
mund të them, edhe presidentin mund ta tra-
jtonte si një njeri pa identitet fare.

Kërkesa jonë më mbrapa ishte thjesht nxjer-

rja e anijes dhe nxjerrja e të vërtetës. Për të nxjerrë
të vërtetën duhet të nxirrej anija nga fundi i detit.
Deri në ato vite nuk kishte dalë një anije e tillë
nga 850 metro thellësi ku kishte rënë ajo.

Në këtë kohë na u ofruan, mua personal-
isht  por edhe të tjerëve shuma parash që kjo
çështje të mbyllej, të lihej ashtu siç ishte. Kjo
do të thoshte që ata njerëz që u mbytën të
liheshin në fund të detit. Gjithë kjo tragjedi
të kalohej në heshtje dhe ne të gëzonim ato
pare që na jepte Italia. Këto unë i refuzova
ashtu siç i refuzuan të gjithë me radhë. Kërkuam
që këto para të hidhen në nxjerrjen e të
vërtetës. Dhe nxjerrja e së vërtetës bëhej  me
mënyrën e vetme, nxjerrjen e anijes nga fundi
i detit. Pse? Se ata thoshin se atje ka armë,
kurse ne thoshim që atje ka vetëm fëmijë dhe
bebilina e biberonë që i jepet një fëmije, ush-
qime për fëmijë dhe asgjë tjetër më shumë,
mor as edhe një thikë po të them, një thikë që
mund të thoshe se e kisha marrë për të qëruar
një mollë. Pse ? Se ashtu u nisëm. Ishim të
gjithë familjarë, u nisëm për një qëllim, për
të jetuar sa më të lirë, sa më të qetë. Nuk u
nisëm për të bërë terror.

Me kalimin e kohës, me gjyqet, morëm një
avokat, më pas morëm një tjetër, u ndërruan
avokatët. Pastaj u turrën avokatët dhe politi-
kanët, çdo gjë përreth ashtu siç edhe na dukej
por edhe tetëdhjetë për qind ishte e vërtetë, që
të gjithë u turrën për të zhvatur diçka nga kjo
ngjarje, nga kjo fatkeqësi që njerëzit, asnjë, as
politikan i vendit tonë, as…si mund ta them,
përveç miqve dhe shokëve tanë, njerëzit tanë
që erdhën me gjithë mend nga ana njerëzore
për të na përkrahur, asnjë person tjetër juridik
si mund ta themi, nuk erdhi për të na përkrahur.
Të gjithë erdhën për interesat e tyre. Vjen pres-
identi i Shqipërisë në ato vite Rexhep Mejdani,
se më vonë u nxor anija, dhe do të bëhej njo-
hja e viktimave dhe e sendeve të tyre. Aty ishim
mbledhur të gjithë ne që shpëtuam, të afërmit
e atyre. Vjen Mejdani dhe thotë  që të mos
flasim keq për Italinë se Italia ne po na mban
me bukë. Çdo të thotë kjo? Pse duhet të vdesin
81 vetë që të ushqehen të tjerët? Iu drejtova me
një pyetje të thjeshtë zotit Mejdani të rrethuar
nga bodigardët e vet “Atëherë fëmija im, këta
81 vetë që u mbytën sipas jush qenkan baras
me një vapor miell që solli Italia në Shqipëri?
Janë fëmijë të një qytetari të thjeshtë, të një
shqiptari të thjeshtë kurse fëmija jot, që është
fëmijë presidenti  duhet të kapi dy vaporë pat-
jetër. Atëherë pse nuk e jep ti fëmijën tënd në

këmbim të dy vaporëve me miell që të ushqe-
hen shqiptarët?” Aty u krijua një konfuzion.
Ne ishim edhe të irrituar…

Nejse, iku ajo punë. Nuk shikonim asnjë
interesim nga shteti ynë. Më pas çdo gjë u bë
me mundësitë tona, me miqtë, shokët tanë që
kishim. Kapëm ndonjë avokat në të cilët ne
nuk kishim edhe fort besim. Pse? Si mund  që
një italian të gjykojë veten e vet. Jo italian por
kushdo, një njeri të gjykojë veten e vet? Nuk
mund ta gjykojë drejtësisht. Kështu që nga
mosnjohja dhe mos përkrahja u detyruam të
merrnim avokatë italianë dhe siç edhe sot e
kësaj dite akoma, kur kanë kaluar dhjetë vjet,
dhe ngjarja ka ngelur po ashtu: Me kapitenin
e anijes të lirë duke bredhur me limuzinën e
vet, vilave të veta, me fëmijët e vet vikendeve
dhe duke shijuar jetën e tij private. Dhe ne
duke menduar akoma  se 24 persona nga ata
që u mbytën nuk u gjendën. Dhe duke mend-
uar akoma se ku do të jenë vallë këta njerëz
që nuk u gjenden.

Nga familja juaj kush u gjend?
Gruaja, djali dhe djali i xhaxhait tim, u

gjendën, kurse vëllai nuk u gjend se ai ishte
lart në bord. Të gjithë ata që humbën ishin
ata të bordit që qëndronin në anije sipër. Vël-
lai im dhe 23 të tjerë nuk u gjendën. Ata u
shpallën të humbur....

Më vonë, me një dekret të parlamentit, nga
një luftë e madhe edhe nga ana jonë, edhe
nga opinioni, edhe nga shtypi e media. E vet-
mja ndihmesë nga ana e medies ka qenë gaze-
ta Republika. Ata na kanë përkrahur në çdo
ambient, në çdo përvjetor duke e kujtuar këtë
ngjarje dhe duke e nxitur shtetin tonë që  të
dali e vërteta në radhë të parë, të merren masa
për ata që e bënë këtë tragjedi. Kush e organi-
zoi këtë vrasje?

Vëllai a kishte fëmijë?
Jo, nuk ishte i martuar. Më i madh se unë

ishte por nuk ishte martuar. Ishte inxhinier në
naftë. Punonte bashkë me një  shok të tij i cili
ishte bashkë me të në anije.

Në Itali sa kohë ndenjët?
Në Itali, nga momenti që ndodhi tragjedia

unë ndeja afro një muaj. Nuk mund të rrija
dot më aty. Doja të ikja patjetër por nuk na
lejonin sepse nuk kishim dokumente, pasa-
portat e gjithçka na kishin humbur në det.
Ishim edhe të survejuar. Çdo hap yni kontrol-
lohej nga policia italiane. Kudo që shkonim,
bile më ka thënë një fjalë avokatja, që më
mbushi me dyshime. Më tha që për çdo lëvizje
duhet të më njoftosh mua ose prokurorinë e
Brindizit, përndryshe do të kesh pasoja. Përse
duhet të kisha pasoja?  Pak vranë ata, donin të
vrisnin akoma?. Donin të na eliminonin edhe
neve një nga një dhe mos hapej çështja? Ata
akoma ishin me idenë që ajo ishte anije  me
kriminelë nuk ishte anije me njerëz paqësorë.

Nga Italia ku shkove ?
I vetmi mendim ishte të kthehesha në shtë-

pi. Kisha lënë dy prindërit e mi, dy pleq të
vetëm të cilët e morën vesh tragjedinë nëpërm-
jet televizionit. Ata më luteshin të kthehesha
menjëherë. Në të vërtetë desha të shkëpute-
sha fare. Për mua në atë gjendje që isha nuk
ekzistonte as Shqipëri, as botë. Nuk doja të
dija se kam vend a s’kam dhe se nga jam.
Doja të zhdukesha përfundimisht, të ikja diku
ku të mos më njihte njeri, të mos…

Por, disa miq që mu ndodhën pranë, më
mblodhën si i thonë, dhe u detyrova të kthe-
hesha prapë. Ika nga Italia me një avion ushtar-
ak. Në këtë kohë lidhej një marrëveshje për atë
misionin e famshëm “Alba” që do të vinte në
Shqipëri, gjasme do na rregullonin italianët ne,
do të na rregullonte bota. Po nuk u rregulluam
vetë ne nuk na rregullon njeri në botë or burrë.
Po hajde, ashtu i bënin politikanët tanë punët.
E mendova ikjen edhe nëpërmjet ambasadorit,
Pandeliut, i cili më afroi me ata ushtarakët edhe
mua. Ai vetë më shoqëroi deri në Tiranë. Aty
me xhipin e tyre të ushtrisë më ka shoqëruar
deri në shtëpinë time me tre njerëzit e vet.

Vajta në shtëpi (loton)...
Ua tregova ngjarjen njerëzve të mi ashtu

siç ishte. Ata thoshin jo ka shpëtuar ky, jo ka
shpëtuar ai. Në të vërtetë asnjeri nuk kishte
shpëtuar përveç meje nga fisi im dhe familja
ime. Kështu edhe ata e ndanë mendjen.. Ai
çast ka qenë shumë i vështirë për mua dhe
prindërit e mi...

Pastaj, më vonë, u detyrova të shkoj prapë
në Itali. Krijuam një shoqatë, “Shoqata e 28
marsit” e cila filloi të organizojë dhe të punojë
për të nxjerrë në pah këtë ngjarje, për të sensi-
bilizuar opinionin për ngjarjen, për tu thënë se
ndodhi kjo tragjedi dhe mos u gënjeni nga fjalët.
Anija doli në sipërfaqe pas tetë muajsh. Trupat
e pajetë erdhën në Shqipëri.  I varrosëm në vendin
tonë, me një ceremoni madhështore që e bëri
vetë populli shqiptar. Se e ndjenin prandaj edhe
e bënë. Ajo ishte një nga tragjeditë më të mëdha
që populli ynë nuk e kish jetuar aq ashiqare,
duke të të vrarë për hiç gjë.

Kam shkuar disa herë në Itali, më dhanë
edhe soxhornon, edhe atë të survejuar dhe të
specifikuar për probleme të drejtësisë, duke u
paraqitur herë pas here në degët e policisë ital-
iane. Për mua  pak rëndësi kishte më emigri-
mi, ndenjja atje. E vetmja rëndësi e atij doku-
menti ishte që unë të shkoja e të denoncoja
ngjarjen tragjike në proceset e pafund gjyqë-
sore që bëheshin për ngjarjen.

Kjo vazhdoi deri në një far kohe kur pastaj,
jo u lodha, po u zhgënjeva dhe besova tek ajo
që  peshku i madh e ha të voglin. Se pas kaq
viteve  mund të them se asnjë, asnjë, asnjë
politikan i atyre viteve  nuk merrte mundimin
të merrej me këtë tragjedi. Kështu që ishte e
kotë. Sa mund të luftoja unë kundra një shte-
ti? Lufta ime ishte si një pikë ujë në mes të
detit, ishte gjë e kotë. Edhe jeta po më merrte
shumë përposhtë...

Kështu u detyrova të shkëputesha. Në vitin
2000 u ktheva prapë këtu në Greqi. Krijova
familje të re, jetë të re. Jam martuar dhe shy-
qyr zotit tani kam tre fëmijë. Jeta ime pothua-
jse ka ndryshuar një çikë: Jo një çikë por shumë.
Edhe jeta e prindërve të mi, pavarësisht se ata
janë më të shkatërruar dhe të brengosur nga
kjo tragjedi dhe nuk mund të ndryshojë kol-
laj. Po ajo, si i thonë, fëmijët e mi në sytë e
tyre, sikur u sjell një çikë më shumë lumturi.
Vazhdoj të jetoj këtu në Greqi me familjen
time, i qetësuar.

Kur e ke filluar punën në këtë lokal të bukur
buzë detit ?

Lokali e ka emrin Faros. Është psarotaverna
Faros në një bregdet të Thivës që quhet Saran-
ti, fshat me pak banorë vendas por me shumë
shtëpi që  muajt e beharit mbushen me tur-
istë. Ka njerëz që vijnë dhe e frekuentojnë këtë
plazh. Punoj në këtë restorant. Jam bashkëpr-
onar me një grek. Punojmë të dy këtu. Në mar-
rëdhënie me lokalin pothuajse i gjithë personeli
është nga vendi im, nga Shqipëria. Në muajt
e beharit punojnë deri në shtatë vetë, që janë
shqiptarë. Dy-tre janë bullgarë, grekë. Gjatë
dimrit kam vetëm dy veta në shërbim, një
djalë, Lencin edhe një grua  që e kemi në
kuzhinë, e cila jeton këtu me burrin dhe famil-
jen. I shoqi është peshkatar. Kalojmë mirë.
Mundohemi të punojmë sa më mirë duke i
plotësuar klientelës të gjitha kushtet. Kupto-
het edhe në favor të biznesit tonë.

Ju faleminderit, me suksese dhe përshën-
detje babait dhe nënës.

Faleminderit juve!

Lexuesin do ta ftoja që, nëse e ka detin
pranë, të këpusë një lule të freskët e ta
hedhë mbi ujë në kujtim të të gjithë atyre
që humbën jetën mes ujërave të zeza të
kohës sonë. Dhe në qoftë se nuk e ka detin
pranë të ngjitet në një kodër dhe të ulë për
disa sekonda kokën në shenjë kujtimi për të
gjithë ata që humbën jetën, jo vetëm de-
teve por edhe maleve të emigracionit sh-
qiptar në kohëkalimin midis dy shekujve...

Në foto:
Eduart Sula
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Shpesh në  mëndje si  ujëvarë më
derdhen kujtimet e fëmijërisë, në

të cilat nuset dibrane ndërthuren për
të më falur bukurinë e tyre…Por
nuset që spikasin dhe me të cilat
ndeshemi  më rrallë janë ato që 
bëhen dibrane,ato të cilat i besojnë 
jetën bashkëshortore një djali dib-
ran… Pikërisht, një  nuse të tillë kam
zgjedhur edhe unë për këtë artikull,
një nuse që ka ditur ti përcjell  vler-
at e kulturës tonë më  mirë se çdo
dibrane e lindur. Por, e veçanta tek
kjo nuse është se ka ditur të shkrij
dy kultura për të sjell një kulture të
vetme në trajtën e  të përkryerës. Pro-
tagonistja e artikullit tim është Anila
Resuli Lala një ndër mësueset më të
mira në Tiranë, aktualisht pjesë e
këshillit pedagogjik së shkollës
“Sami Frashëri”, e cila përgatit çdo
vit me qindra maturantë për sfidën
e parë të jetës. Jo vetëm se kontribu-
ti i saj depërton në çdo shtëpi, të
atyre që kanë dëshirë  të mësojnë dhe
të ecim përpara, me anë të kanalit
televiziv dhe edukativë UFO. Kon-
tributi në arsim është shume i gjerë
dhe kërkon kohë dhe përkushtim.
Anila flet për gazetën pa kursyer ko-
hen e saj të limituar, por edhe me
një dëshirë të jashtëzakonshme për
të folur për mbresat e saj ndaj ven-
dit tonë. Gjerat e para që i kanë bërë
përshtypje kanë qenë mikpritja, bu-
jaria dhe dashuria që rrezatonin këto
njerëz. Që nga ai moment Anila e
shikon Dibrën me një sy tjetër. Kon-
cepti për “një vend të prapambetur
që s’’ka asnjë vlerë për të” është zh-
dukur shumë vite më parë, që kur
njohu djalin dibran që arriti ti fiton-

7 marsi I këtij viti, është festuar në
qytetin e Bulqizës, në një mënyrë

krejt të veçantë.  Kjo pasi  në kuadër të
kësaj dite, Bashkia Bulqizë, ka nderuar
me titullin “nderi I qytetit”, 8 ish më-
sues të shkollave 9- vjeçare të qytetit,
për kontributin e dhënë prej tyre ndër
vite për mësimin dhe edukimin e
brezave të rinj të këtij qyteti.  Nderimi
për këta mësues,  pikërisht në ditën e 7
marsit, ka qenë një ideim dhe interesim
I vetë kryetarit aktual të kësaj bashkie,
Roland Keta, I cili në fjalëm e tij për-
shëndetëse me këtë rast, evidentoi
punën plot pasion e përkushtim të ish
mësuesve të tij. Nderim e respekt të

E mërkura e 23 marsit 2011 do
të mbetet në kujtesën e di-

branëve si datë historike,  në të
cilën për herë të parë në historinë
e trimërisë, urtësisë e pushkës di-
brane, vihet gurthemeli i  ndërtim-
it të  palestrës sportive të qytetit
për përdorim multifunksional, kul-
turor, arsimor e sportiv.

Në këtë eveniment ishin të pran-
ishëm  Abdylaqim Ademi, z/v
kryeministër i Maqedonisë,   Nex-
hati Jakupi, ministër i ekologjisë,
gjeneral Gëzim Ostreni, Lindita
Qazimi, z/v minitre për arsim, Juli-
jeta Marku, deputete,  Argëtim
Fida, kryetar i komunës së Dibrës
së Madhe, Petrit Imami, kryesues i
KK, Mr.Ruzhdi Lata , myftiu i Di-
brës së Madhe, si edhe udhëheqës
të instucioneve, të klubeve sport-
ive dhe qytetarë.

Argëtim Fida, kryetar i Komunës
së Dibrës së Madhe, duke përshën-
detur të pranishmit, tha se, “ Sot
edhe Zoti e bëri beli që kemi hy në
pranverë dhe se pranvera filloi edhe
për rininë dibrane.  Sot realizohet
aspirata prej disa decenieve e të rin-
jve dibranë, te arsimtarëve dhe
sportistëve, që në qendër të Dibrës
të ndërtojmë një objekt kapital, pal-
estrën sportive të qytetit që Dibrës
së Madhe ia shton atributet pozi-
tive. Gjatë monizmit në 25 qytete
bashkë me Shkupin u ndërtuan pal-
estra sportive,  duke anashkaluar
Dibrën e madhe. Falë angazhimeve
të pluralizmit dhe miqve tanë evro-
pianë, ku komuna jonë aplikoi në
Programin IPA me projekt cilësor
për ndërtimin e  palestrës, në vitin
2008 u konfirmua se projekti ynë
është miratuar”. Fida më tej, shtoi
se, “ Falenderoj  Myftininë e Di-
brës së Madhe për bashkëpunimin
dhe zemërgjerësinë e treguar  me
dhurimin e 2000 m2 trual të Myf-
tinisë për këtë projekt, i cili tash-
më përfshin 6000 m2. Myftinia na
ndihmoi edhe me ndërtimin   e
Bulevardit “Iliria”. Ndërtimi i Pal-
estrës sportive që do të kryhet bren-
da vitit do të kushtojë 900 mijë
euro, prej tyre 600 mijë euro plus
TVSH janë donacion nga BE dhe
300 mijë euro nga komuna e Di-
brës, ku pëshihen 100 mijë euro
për studimin e truallit, projekti, ko-

Portreti i një mësuesejePortreti i një mësuesejePortreti i një mësuesejePortreti i një mësuesejePortreti i një mësueseje
“Të bëhesh dibrane është e vësh-
tirë, por të jesh është krenari!”

Nga:
NERILDA
MEDA

te zemrën vajzës vlonjate…
Një pasqyre gjigante pasqyron

jetën e saj si nuse në një shtëpi di-
branësh, mes një kulture të panjo-
hur dhe një vendi  plot paragjykime,
por ajo përballon vështirësitë për të
nxjerrë në pah vlerat e vërteta, të cilat
ndërthuren  më pas me kulturën që
i është ushqyer  që fëmijë… Anila u
bë pjesë e një prej familjeve më të
mira në Dibër, e familjes së mirën-
johur të Bashkim Lalës, i cili mban
titullin si një  ndër trajnerët më të
mirë në vend. Ai së bashku me bash-
këshorten e tij përbëjnë modelin ide-
al për çdo çift, pasi që në momen-
tin e njohjes së tyre në “parketet
sportive”, ato kanë  më shumë se 3
dekada  sëbashku. Mesa duket, këtë
model po e ndjekim edhe çifti  jonë
Berti & Anila. Tani çdo ditë ne sho-
him një nuse të qeshur që nuk ngu-
ron të shprehë mendimet dhe kritikat
e saj për Dibrë, sepse siç shprehet
ajo duke qeshur: “Dibra tashmë ësh-
të  bërë edhe pjesë  e imja dhe kur
 ngre ndonjë kritikë kërkoj një
përmirësim ndaj saj, ndërsa kur
shpreh ndonjë  vlerë, sigurisht  lartë-
soj atë çfarë shoh për momentin”.
Por, duke parë këtë nuse dibrane ne
arrijmë të nxjerrim në pah shumë
vlera të nuseve të tjera  dibrane, një
ndër elementët që me tërheq më
tepër jo vetëm tek  Anila, por tek të
gjitha nuset në përgjithësi është
modestia që ato shfaqin në çdo vep-
rim, fjali apo edhe shikim. Tek pro-
tagonistia jonë modestia është mëse
e dukshme. E mbyll rrëfimin e saj
me një falënderim: “Do doja të
falënderoja familjen time, por
veçanërisht prindërit e Bertit, të cilët
që në momentin e parë  më dhuru-
an një ngrohtësi familjare dhe një 
dashuri prindërore …”. Por, një
falënderim nuk kishte sesi të mun-
gonte edhe nga ana jonë drejt  Anilës
, e cila përveç gadishmërisë dhe ko-
hës së vënë në dispozicion, na rrë-
feu me një sinqeritet prekës të gjitha
emocionet e saj si nuse dibrane. Po
e mbyll këtë artikull me një fjali të
Anilës: “Të  bëhesh dibrane është e
vështirë, por të jesh është krenari!”

GURTHEMEL I PALESTRËS  MULTIFUNKSIONALE NË DIBËR TË MADHE

Ringjallet tradita sportive e kulturore dibrane

munaliet,  dhe 200 mijë euro për
pajisjet e brendshme, kyçjet e en-
ergjisë elektrike, ujësjellësit, kanali-
zimeve dhe rregullimit të 4000 m2
të parterit. Vetë objekti zen sipërfaqe
prej 2000 m2. Do të ketë 1600 ul-
ëse dhe  sallat ndihmëse. Me këtë
krijohen kushte që të gjitha klubet
KF “Korabi” me lashtësi një shek-
ullore, klubet e basketit “Dibra
Union” dhe “Dibra Probasket”, KK
“Uraniku”, Klubi për Kajak e Kanu,
klubet që do të ringjallen si boksi
dhe mundja si traditë e qytetit. Ne i
realizojmë premtimet e dhëna. Pal-
estra do të jetë multifunsionale,
sportive, kulturore, arsimore  dhe për
mitingje, do jetë tribunë e rinisë di-
brane për të gjitha aktivitetet”, tha
Fida

Abdylaqim  Ademi, z/v kryemi-
nistër i Maqedonisë, deklaroi se,
“Është kënaqësi e veçantë që sot jam
bashkë me ju në fillimin e realizim-
it të një projekti shumë të rëndë-
sishëm për Dibrën e Madhe dhe di-
branët. Me kënaqësi vij gjithmonë
në Dibër të Madhe dhe gjithnjë për
punë të mira. Realizimi i këtij pro-
jekti dëshmon edhe aktivitetet e
pushtetit vendor dhe të kryetarit të
komunës, por edhe bashkëpunimin
korrekt të komunës me institucionet
qëndrore dhe me Zyrën e Bashkimit

Evropian në Shkup. Kjo dëshmon
edhe cilësinë e projektit, por edhe
kontributin që e jep komuna në pro-
ceset integruese, sepse çdo institu-
cion në nivel qëndror ose vendor në
Maqedoni, duhet të ndihmojë për
integrimin e Maqedonisë në BE.
Askush nga vendet perëndimore nuk
do të vijë këtu të na i kryejë obligimet
e punët tona. Ne ato duhet t’i mar-
rim përsipër. Siç premtojmë edhe
gjatë fushatave ashtu duhet t’i krye-
jmeë edhe obligimet. Palestra sport-
ive pranë Gjimnazit që do të për-
fundojë së shpejti edhe kjo palestër
ku sot fillojnë punimet, do t’i plotë-
sojnë nevojat për aktivitetet sportive,
kulturore e arsimore. Aktivitetet që
do të kryhen në këto palestra do të
ndikojnë edhe në ndërtimin e një
rinie të shëndoshë larg rrugëve devi-
jante dhe do të ndikojnë në
ndërtimin e një shoqëriae dhe rinie
të shëndoshë. Kjo do të ndikojë në
zhvillimin e sporteve tradicionale,
por edhe të klubeve tjera sportive.
Studentët e Fakulteteve  të  USHT-së
në Dibër të Madhe, sëbashku me
aktivitetet  që kryen komuna dhe rin-
ia dibrane, do ta begatojnë qytetin”,
theksoi  Abdylaqim Ademi.

Mr. Ruzhdi Lata, myftiu i Dibrës
së Madhe, shtoi se, “ Falenderimi
më i madh do të jetë i atyre që do të
ushtrojnë, punojnë  dhe kaliten në
këtë palestër. Më vjen shumë mirë
që sot vumë një gurthemel me ther-
rjen e kurbanit, ku në mënyrë mjaft
solidare merr pjesë edhe Myftinia e
Dibrës së Madhe. Aty ku është Di-
bra e Madhe është Myftinia, aty ku
janë preokupimet e dibranëve  jemi
në gatishmëri maksimale që të ndi-
hmojmë aqë sa mundemi në
zgjidhjen e problemeve. Kjo palestër
veçse sportive është edhe kulturore
edhe artistike, por sigurisht do të jetë
në shërbim edhe të ndonjë  aktivite-
ti fetar. Dibra e Madhe ka qenë, ësh-
të dhe duhet të mbetet Kërthiza e
Shqipërisë, siç ka thënë Jofif Bageri,
u shpreh  myftiu Mr. Ruzhdi Lata.

Rexhep TORTE

Festa e MësuesitFesta e MësuesitFesta e MësuesitFesta e MësuesitFesta e Mësuesit
Bulqizë, bashkia jep “Nderi i qytetit” për 8 mësues
veçantë, tha  në fjalën e tij, kryebashki-
aku Keta, për këta mësues  pasi  falë
punës së bërë prej tyre, kanë dalë bre-
za nxënësish nga shkollat e Bulqizës,
me dije e kulturë, që aktualisht kon-
tribuojnë në të gjitha fushat e jetës.

  Dhënia e titullit të “nderit të qytetit”
për ish mësuesit;  Eleni Kola, Habibe
Toska, Fiqiri Duriçi, Sabri Alliu, Mufit
Dervishi, Selman Alla, si dhe Faik Cami
e Musa Vladi pas vdekjes, ngjalli mjaft
emocione, jo vetëm për ta  dhe të afër-
mit e tyre, por për të gjithë të pranish-
mit e ndodhur në këtë ceremoni.  Ra
në sy puna plot pasion e dashuri e real-

izuesve të kësaj ceremonie,  Nafie Jella,
Natasha Gjoka dhe Myrteza Gjoka.  Me
mjaft emocion u ndoq një fotomontazh
për punën ndër vite të këtyre më-
suesve, përgatitur me shumë kujdes e
profesionalizëm nga Myrteza Gjoka.
Në fjalën e tyre përshëndetëse ish më-
suesit  e qytetit të Bulqizës, që u nderu-
an nga bashkia me titullin “Nderi I Qy-
tetit”, falenderuan bashkinë dhe krye-
tarin e saj, zotin Roland Keta.   Emo-
cione të forta ngjallën për të pranishmit
në këtë eveniment, përshëndetjet e
pasardhësve të mësuesve të ndjerë,
Faik Cami dhe Musa Vladi.  Në vijim, të

gjithë ish mësuesit të shpallur “Nderi I
Qytetit”, në fjalën e tyre përshëndetëse
kanë   uruar të gjithë mësuesit aktual  të
Bulqizës në kuadër të festës së tyre 7
marsit, duke  apeluar  për ta punë plot
përkushtim  në mësimin dhe edukimin
e brezave të nxënësve, duke ruajtur
kështu traditën e mirë të shkollave të
këtij qyteti të krijuar ndër vite në këtë
drejtim.  Me këtë rast mori pjesë dhe
përshëndeti edhe deputeti I zonës, Se-
lami Xhepa.  Në fund për të pranishmit
bashkia shtroi një koktej në një nga
lokalet e qytetit.

HYSEN  LIKDISHA
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Me moton “30 Pranvera Frymë
zim”, më 26 mars 2011, nën

patronatin e Ali Ahmetit, atdhetarit
të çështjes kombëtare, në Tetovë u
mbajt manifestimi madhështor me
Akademi solemne kushtuar demon-
stratave studentore të vitit 1981 në
Prishtinë.

Në këtë Akademi solemne mor-
rën pjesë personalitete të larta të sh-
qiptarëve, pjesëmarrës të demonstra-
tive të 1981- shit, funksionarë sh-
tetërorë dhe veprimtarë nga Maqe-
donia, Shqipëria dhe Kosova dhe di-
aspora, ambasadorë, Alfred Mojsiu,
ish-presidenti i Shqipërisë, dhe shumë
personalitete të ilegales shqiptare.

Xhevat Ademi, deputet, ish i bur-
gosur politik dhe organizatori i kësaj
Akademie solemne, pas intonimit të
Himnit Kombëtar Shqiptar dhe pas
mbajtjes së një minutë heshtje në
nderim të të rënëve për lirinë e sh-
qiptarëve, theksoi se, “Ai brez stu-
dentësh, i doli ballë për ballë dik-
taturës dhe makinerisë shtypëse të
ish-Jugosllavisë, për liri, të drejta
dhe shtet të pavarur të Kosovës dhe
për të drejtat e shqiptarëve në
përgjithësi, të cilët për 30 vite u an-
gazhuan për çështjen shqiptare dhe
veçanërisht për të madhëruar
heroizmin dhe dashurinë për liri të
studentëve të 1981- shit. Pranvera e
madhe e 1981-shit, ishte dhe vazh-
don të mbetet frymëzim për gjithë
shqiptarët dhe pikërisht për këtë ar-
sye Akademia solemne kushtuar kë-
tyre demonstratave mban emrin “30
Pranvera Frymëzim”. Kjo pranverë u
bë përkrahje , mbështetje dhe shtytje
për të arritur rrugën e realizimit të
idealeve të kësaj pranvere. Nga kjo
pranverë me vite u bart guxim dhe
kurajo, gatishmëri për sakrificë për
lirinë e shqiptarëve. Përshëndes në
mënyrë të veçantë Rafi Halilin, ide-
atorin dhe frymëzuesin e këtyre de-
monstrative, më të madhin ndër të
gjallët e plejadës së 1981 që është
sonte i pranishëm në mesin tonë”,
tha Xhevat Ademi.

Alfred Mojsiu, ish-president i
Shqipërisë e shpalli të hapur këtë
akademi, duke thënë se, “ Jam i
nderuar ta hap këtë Akademi
solemne që i kushtohet një ngjarjeje
historike, shumë atdhetare, të
hidhur, të tishtueshme, por me be-
gati të mëvonshme. Asnjë shtet e
popull nuk mund ta quajë veten të
tillë, po qe se nuk e ruan, nuk e kuj-
ton dhe nuk ua përcjell historinë

Dibranët në
demonstratat e
1981 në Prishtinë

Krah për krah me
studentët kosovarë

Në shënimin e 30 Vjetorit të de
monstrative  studentore  të vitit

1981, dibranët ballëhapur dhe din-
jitozë  morrën pjesë në Akademinë
solemne që u mbajt  në Tetovë, nën
patronatin e Ali Ahmetit, liderit  të
BDI-së me moton “30  Pranvera
Frymëzim”.

Bashkim Mashkulli, kryetar i Sho-
qatës s ish të Burgosurve dhe të
Përndjekurve Politikë në Dibër dhe
pjesëmarrës i demonstratave studen-
tore të vitit  1981 në Prishtinë, thotë
se, “ qindra studentë dibranë që
studjonin asokohe në Prishtinë mor-
rën pjesë në demonstratat studen-
tore, 60  prej të cilëve u burgosën, u
torturuan dhe u dënuan me burgim
nga disa muaj gjer më 8 vite. Në
mesin e tyre   Memnune Ushtelen-
ca, Gonxhe (Ushtelenca)  Mashkul-
li, Kastriot Haxhirexha,  Petrit Bohm-
ova, Bashkim Mashkulli, Selim Be-
qiri,  Asim Begu, Bajram Ahmeti,
Rexhep Qormemeti, Qazim
Qormemeti, Flamur Strikçani,  Hat-
ib Sela, Mentor Frangu, Muharem
Dovolani, Sazan Papraniku,  Isen
Spahiu, Qenan Ame,  Bardhyl Kl-
loboçishta etj. Asnjëri nga të dënu-
arit me burg nuk bëri asfarë kërkese
për uljen  e dënimit, sepse ndje-
heshin të pafajshëm dhe krenarë për
pjesëmarrje ne demontrata.

Mashkulli, shton se, “Demon-
stratat në Prishtinë filluan më 11 mars
1981  te konvikti numër 2,  me  de-
batn që u zhvillua mes studentëve
që kërrkonin përmirësimin e pozitës
së Kosovës, e cila edhe pse e treta
për nga numri i popullsisë nuk ishte
e barabartë me republikat e tjera,
kërkonin që ryma elektrike mos
shitet Maqedonisë me çmim të ulët,
studentët ishin kundër ndërprerjes
së polemikave  përmes  shtypit   mes
Dr. Ali Hadrit e Nijazi Limanovit.
Ndërkaq udhëheqësit politikë të Ko-
sovës me në krye Azem Vllasin,  u
thonin studentëve se kjo rrugë  e
tyre nuk është e drejtë. Studentët  e
revoltuar me flamuj dhe pankarta  u
nisën drejt qendrës së Prishtinës me
synin që të arrijnë para Teatrit ku
pritej stafeta e Titos, ta rrëmbejnë e
ta marrin peng shtafetën. Mirëpo ata
u pritën nga policia kosovare e ser-
be me gaz lotsjellës dhe tortura të
ashpra, duke mos kursyer meshkuj
e femra dhe duke burgosur një
numër të madh të tyre. Pas 26 mar-
sit demonstra u organizuan në tërë
qytetet e Kosovës, duke intensifikuar
kërkesat për barazi, liri dhe pavarësi
të Kosovës. Parrullat e shpeshta ish-
in “Kosovë, Pollog, Kosovë janë, e
tëra Shqipëri është”, “Kosovë Repub-
likë, ja me hatër ja me luftë”, “Trepça
punon, Beogradi ndërtohet”, etj., tha
në fund Bashkim Mashkulli

Rexhep TORTE

Akademi solemne në Tetovë kushtuar
demonstratave të vitit 1981 në Prishtinë

Guximi rinor drejt lirisë e pavarësisë

brezave që vijnë. Populli shqiptar ka
patur një fat të hidhur, por pas një
shekulli me ndihmën e SHBA-ve,
Bashkimit Evropian, po e rilindim
veten si një komb nga më të vjetrit
në Ballkan dhe Evropë, komb që ka
ditur të mbijetojë përkundër furtunave
historike që janë vërsulur mbi të.
Këto janë përpjekje për t’i vendosur
të drejtat tona, dinjitetin tonë, his-
torinë tonë në vendin që e meritojnë,
në vendin që e ka dhënë Zoti”.

Hydajet Hyseni, njëri ndër
demonstruesit e 1981- shit dhe atd-
hetar i çështjes shqiptare, foli për
përpjekjet e studentëve dhe të
luftarëve shqiptare të ilegales për çësh-
tjen shqiptare, duke vlerësuar se
demonstratat e 1981- shit ishin sh-
këndija e fortë e ngritjes së popullit
shqiptar për liri. Ishin sakrifica të
shumta të flakës së pashuar të lirisë.
Janë 30 vite mundim, por edhe 30
vite shkallë në ngjitje me frytet e të
arriturat e dukshme e të prekshme që
i gëzojmë sot gjithandej. Pranvera
1981 ishte vazhdimësi e përpjekjeve
të mëparshme kombëtare demokra-
tike që kulmuan me UÇK-në dhe me
çlirimin e Kosovës”, tha ai.

Lulzim Jashari, djali i Adem Jas-
harit, theksoi se, “Rezistenca e famil-
jes Jashari në dhjetor të vitit 1991
që përvijoi shkjëndijat e luftës gjith-
andej, njërin nga synimet tthemelorë
ka patur Panverën e vitit 1981, që
është ngulitur në kujtesën historike
të shqiptarëve, si një vit i një kthese
të madhe, si një vit duke vazhduar
rrugën drejt lirisë e pavarësisë, të
ngjarjeve pararendëse, që shënon
vitin më të rëndësishëm referencial
të historisë më të re të Kosovës në
veçanti dhe të historisaë shqiptare në
përgjithësi. Viti 1981 ishte një

rizgjim, nisje e fundit në rrugën pa-
kthim të lirisë e pavarësisë. Sakrifica
e familjes Jashari ishte pjesë e sakri-
ficës mbarëshqiptare”.

Shpëtim Pollozhani, kryetar i ish-
të Burgosurve e të Përndjekurve Poli-
tikë në Maqedoni, u përqëndrua në
historikun dhe personalitetet e
lëvizjeve kombëtare shqiptare, dhe
në rëndësinë historike të demonstrat-
ave të 1981-shit, duke përfunduar me
mendimin se shumë të burgosur poli-
tik dhe luftëtarë të luftrave shqiptare
janë ende pa status të zgjidhur”.

Paskal Milo - historian, paraqiti
rolin e shtetit shqiptar dhe të ish-
presidentit Enver Hoxha në
përkrahjen që u dhanë demonstrat-
ave studentore të 1981- shit.

Sabri Godo, shkrimtar, vlerësoi
lartë figurën e Ali Ahmetit duke e
cilësuar si figurën kyçe të luftës së
shqiptarëve. Ai më tej, shtoi se, “
Ata që nuk e njohin historisë janë të
destinuar të mos shohin qartë në të
ardhmen. Kjo ngjarje e ndodhur në
Prishtinë përkujtohet në Tetovë. Ali
Ahmeti më dha spjegime bindëse se
kjo ka lidhje me studentët shqiptarë
nga Maqedonia që kanë qenë pjesë-
marrës në këto demonstrata. Sipas
meje kjo ka lidhje edhe me zhvilli-
met e mëpasme në tërë hapësirat
shëiptare. Na dridhej zemra atëherë
kur dëgjonim se çpo ndodhte në
Prishtinë në vitin 1981. Ajo ishte një
përtëritje e gjakut për tërë kombin.
Edhe lufta për të drejtat e mohuara
të shqiptarëve të Maqedonisë, e ka
burimin atje, se lëvizjet kombëtare
nuk nisin pa ndonjë origjinë, një
burim diku e kanë. Keni arsye të plotë
ta përkujtoni këtë datë të madhe në
historinë e kombit tonë. Pranvera e
1981- shit dhe flijimi i familjes Jas-

hari sollën çlirimin e Kosëvës. Godo,
më tej, shtoi se, “ Paskal Milo foli
për ato që tha e bëri Enver Hoxha
dhe banda rreth tij në vitin 1981,
por harroi se Enver Hoxha ia shiti
Kosovën Titos në vitin 1945. Atë që
Enver Hoxha ia punoi Kosovës, nuk
e lan dot kurrë. Duhet të jem drejtë
dhe i vërtetë, atëherë Shqipëria e
Tradhtoi Kosovën dhe ka një detyrim
që nuk e dij se kur do ta lajë kun-
drejt saj, “, tha në fund Sabri Godo.

Ibrahim Kelmendi, veprimtar pa-
triotik, foli për vëllezërit Gërvala,
Kadri Zekën e për shumë kontribues
tjerë të çështjes shqiptare, të cilët i
sensibilizuan këto demonstrate në
arenën ndërkombëtare, duke demon-
struar pothuajse në çdo fund javë gjatë
tërë vitit 1981 në metropolet e Evropës
Perëndimore. Uroj që kontributi i
emigracionit tonë sidomos ai patri-
otik, politik dhe çlirimtar, të çmohet
meritueshëm, tha Kelmendi.

Bajram Kosumi, pjesëmarrës i
demonstrative, shtoi se, “lëvizja sh-
qiptare ka një gjysmë shekulli, prej
Hasan Prishtinës gjer te Adem De-
maçi. Kundërshtarët tanë e kanë qua-
jtur kundërrevolucion, ndërsa ne e
kemi quajtur revolucion, epokë, kry-
engritje paqësore etj. Revolucioni i
Kosovës në vitin 1981 demaskoi dhe
rrëzoi premisën e komunizmit”.

Shaban Arsllani-kryetari i Parla-
mentit Studentor të USHT-së, foli për
punën dhe sakrificat e studentëve të
vitit 1981, të cilët me mundin e tyre
krijuan kushte që sot shqiptarët në
Maqedoni të kenë universitetet në
gjuhën amtare.

Kjo Akademi solemne u shoqërua
me pika muzikore të Orkestrës së
qytetit të Tetovës me dirigjentin e
talentuar Jeton Pustina.

Aleanca Kuq e Zi, në kuadrin e udhëtimit nëpër qytetet e Shqipërisë për
mbledhjen e firmave në peticionin kundër regjistrimit të popullsisë

mbi baza etnike e fetare është ndalur sot në qytetin e Bulqizës.  Në një
tubim paqësor të organizuar pranë rrugës nacionale në Fushë-Bulqizë, ku
morën pjesë rreth 200 banorë, përfaqësues të komisionit organizator të
ngritjes së “Aleancës Kuq e Zi”, në rrethin e Bulqizës, janë shprehur se
është e turpshme për ne shqiptarët që të shesim kombësinë me para.  Në
vijim ata bënë thirrje  për anullimin e ligjit të gjendjes civile, I cili ashtu
siç dhe është aktualisht jep mundësi për ndryshimin e kombësisë.  Ndërko-
hë në këtë tubim paqësor është kërkuar nga folësit e shumtë edhe shpallja
si I paligjshëm I formularit të regjistrimit të popullsisë, ku kombësia dhe
feja vetdeklarohen sipas dëshirës së banorëve.  Banorët e qytetit të Bulqizës

Bulqizë, banorët në protestë kundër regjistrimit të kombësisë
dhe zonave përreth kanë përkrahur këtë iniciativë të ndërmarrë nga “Alean-
ca Kuq e Zi”, për kundërshtimin e regjistrimit të popullsisë mbi baza etnike
dhe fetare. Kjo përkrahje ka vijuar me firmosjen e peticionit nga banorët për
të kundërshtuar ligjin actual të gjedjes civile, si dhe regjistrimin e popull-
sisë mbi baza etnike dhe fetare.  Ata u kanë bërë thirrje politikanëve për
sensibilizimin e opinionit shoqëror për ndryshimin e ligjit të gjendjes civile
dhe projektin e formularit për regjistrimin e popullsisë.  Ndërkohë nga
banorët pjesmarrës në këtë tubim, është bërë thirrje për firmosjen e peti-
cionit të “Aleancës Kuq e Zi”, si dhe është kërkuar mbrojtja e kufijve të
popullit shqiptar, duke u shprehur kundër deklarimit të kombësisë dhe pro
regjistrimit të popullsisë.

Hysen Likdisha
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intervistë
Shkrimtari i shumë çmimeve rrëfehet: Letërsia e pas nëntëdhjetës po hyn në fazën e pjekurisë

AGRON TUFA:

”Letërsia
e realizmit,
pluhurnajë
kulturore”

Intervistoi:
MENTOR HOXHA

 

Poeti dhe shkrimtari Agron Tufa,
është fitues i shumë çmimeve

letrare brenda dhe jashtë vendit. 
Vlerësuar me dy çmime të mëdha
në Shqipëri dhe në Itali. Çmimin e
madh  për letërsi e mori në vitin 
2009 për librin “Thembra e Ackilit”,
ndërkohë që romani i tij “Dueli”,
është  vlerësuar shumë nga Kadare,
i cili në vitin 1998 në një intervistë
për gazetën “Albania” ka deklaruar,
se pasardhësi i tij në letërsi do të
jetë pikërisht shkrimtari Agron Tufa. 
Ky poet është përkthyer në disa gju-
hë të botës, vlerësuar me shumë
çmime ndërkombëtare dhe aktual-
isht është kryetar i Jurisë që shpërn-
dan çmimet vjetore për letërsinë. Ka
botuar dhe gazetën letrare “Fjala”.
Aktualisht punon si pedagog në Uni-
versitetin e Tiranës dhe është Kry-
etar i Këshillit Drejtues të Radio-
Televizionit Publik Shqiptar. U lind
në Sohodoll te Dibrës më 1967.
Mbaroi për gjuhë-letërsi në univer-
sitetin e Tiranës. Më pas studioi në
Moskë për letërsi. Ka botuar librat
“Aty te portat Skee” (poezi), “Due-
li”, (roman), “Rrethinat e Antrak-
tidës” (poezi), “Fabula Rasa”, (ro-
man), “Janusi qindfytyrësh” (ese),
“La Prueba della tierra (poezi),
“Avangardë engjëjsh” (poezi), “Fry-
ma mbi ujëra” (poezi), “Dibra me
sytë te të huajve”, “Letërsia dhe pro-
cesi letrar në shekullin e XX-të (stu-
dime) dhe veprat “Thembra e
Ackilit”, “Tenxherja” dhe “Mërku-
na e Zezë”.

Agron Tufa ishte njëri nga sh-
krimtarët shqiptarë, i cili i përfaqë-
soi Shqipërinë në Panairin e
Laipcigut.

Nga letërsia e realizmit socialist
ç’farë mund të veçoni?

Absolutisht asgjë të re. Ose më
saktë: asgjë të re nga fronti i Lindjes.
Personalisht, nuk është gjë e re, kam
patur gjithmonë alergji nga socreal-
istët. Siç dihet, jo pa baza. Tekefun-
dit është një letërsi e vdekur, pa lex-
ues, e cila ka marrë fund bashkë me
sistemin, propagandën dhe autorët
e tyre. Mbetet vetëm në kontekstin
historik, si term dhe nocion, ashtu
siç kanë mbetur, fjala vjen, Kombi-
nati Metalurgjik apo SMT-të. Thjesht
një ndryshk dhe pluhurnajë kultur-
ore.

Para ca ditësh u dhanë çmimet
për krijimet më të mira letrare për
vitin që kaloi. Ju si kryetar i jurisë
me emra të njohur, mendoni se
çmimet e dhëna u takonin fituesve?

Çmimet u takonin veprave më të
mira e më të realizuara artistikisht
në zhanret konkurruese. Edhe njëqind
herë t’i rishihja vlerat, njëqind herë
do t’ua jepja këtyre fituesve. Nuk
kam asnjë dyshim. Asnjë brerje
ndërgjeje. Veprat fituese nuk janë një
gjë që mund të fshihen: ata janë
nëpër librari. Duhet pak mund i
shpërblyer në kënaqësi leximi, që të
mos ketë asnjë dilemë për drejtës-
inë e çmimeve. Madje, do të ishte
akoma më mirë, duke i krahasuar me
veprat përballë të cilave fituan.

Në biseda me shkrimtarë të njo-
hur vura re pakënaqësitë e tyre për

dhënien e çmimeve, si do t’u
përgjigjeshit? Mos kjo tregon që ka
ardhur koha të ndryshohet juria dhe
dhënia e çmimeve të bëhet nga një
juri e pavarur nga Ministria e Kul-
turës, Rinisë dhe Sporteve?

Nuk e kam parasysh  se me cilët
shkrimtarë të njohur keni biseduar
ju. Ata me të cilët kam biseduar unë,
janë shprehur qartë për meritën e
padiskutueshme të çmimeve. Por
edhe nëse kanë diskutim, kjo është
krejt normale, në rrjedhën e gjërave.
Juria nuk është Zoti. Koha të ndry-
shohet juria?! Po juria e ndryshuar
është! Ajo ndryshon çdo vit. Vjet
ishte tjetër juri, këtë vit është tjetër,
e vitin tjetër do të jenë emra të tjerë.
Nuk e kuptoj çdo të thotë “e pavarur
nga Ministria e Turizmit, Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve”. Sepse juria e
pavarur është. MTKRS delegon vetëm
vlerën monetare të çmimit në dis-
pozicion të fituesve. Në gjykim ajo
nuk ka punë. Emrat përcaktohen si-
pas propozimeve të figurave të njo-
hura të kulturës. Ndërsa sipas tra-
ditës, fituesi i vitit të kaluar bëhet
pjesë e jurisë. Nëse e keni fjalën për
një juri jashtë MTKRS-së, atëherë
kush e sponsorizon vlerën monetare
të çmimit. Atëherë ku ka më mirë:
thjesht duhet të gjendet një mecenat
që jep para për çmimet, por dikush
duhet të përcaktojë  jurinë, apo jo.
E prapë nuk do të ndryshohej gjë në
thelb. Përsëri paragjykimet nuk do
të zhdukeshin. Si në rastin me çmi-

met “Kult”. Unë mendoj se Minis-
tritë e Kulturës të çdo vendi e bëjnë
një konkurs të tillë dhe kanë shumë
më herë tagër. Nëse do të kishim
pretendime për çmime “politike”,
atëherë ndryshon puna. Por nga prak-
tikat e gjermëtashme nuk ka patur
prirje të tilla.

Në krahasim me vitet e kaluara
mendoni se prurjet e paraqitura në
këtë konkurs letrar ishin më të mirat?

Ka patur prurje, por nuk mund të
them “më shumë” apo “më pak”.
Mendoj se letërsia shqipe po ecën
në logjikën e saj të zhvillimit. Dhe
fituesit e dëshmojnë me vepra këtë.

Si drejtues i kësaj jurie për dy vjet
radhazi, por dhe si një shkrimtar
spikatur, si e gjykon letërsinë e pas
mëntëdhjetës?

Letërsia e pas nëntëdhjetës po hyn
në një fazë të pjekurisë së saj. Janë
krijuar e po konturohen individual-
itete letrare të spikatura dhe gjithnjë
e më fort është një brez që po dom-
inon dinamikën e proceseve dhe
risive letrare. Është një brez, e cili
herëdokur do t’i jepte tonin zhvil-
limit letrar, ç’ka është përsëri në
logjikën e gjërave. Autorët e pas
nëntëdhjetës tashmë janë te të
dyzetat. Kemi një konsolidim të au-
torëve me vepra letrare, jo vetëm të
poezisë, por edhe të prozës, studi-
meve e kritikës letrare, studimit dhe
përkthimeve artistike. Ndërkaq ka një

brez akoma më i ri, i viteve 2000,
po krijon vlerat mjaft interesante,
duke e begatuar peisazhin tonë letrar.

Nga letërsia e realizmit socialist
çfarë mund të veçoni?

Absolutisht asgjë të re. Ose më
saktë: asgjë të re nga fronti i Lindjes.
Personalisht, nuk është gjë e re, kam
patur gjithmonë alergji nga socreal-
istët. Siç dihet, jo pa baza. Tekefun-
dit është një letërsi e vdekur, pa lex-
ues, e cila ka marrë fund bashkë me
sistemin, propagandën dhe autorët
e tyre. Mbetet vetëm në kontekstin
historik, si term dhe nocion, ashtu
siç kanë mbetur, fjala vjen, Kombi-
nati Metalurgjik apo SMT-të. Thjesht
një ndryshk dhe pluhurnajë kultur-
ore.

Po nga letërsia e Vjetër, e Pavar-
ësisë, e viteve ’30 dhe gjatë luftës?

Në ndryshim nga letërsia e socre-
alizmit, letërsia midis dy luftrave
është e gjallë, edukuese, me vlera
artistike e estetike. Autorët e këtyre
viteve janë mësues të mëdhenj në të
gjitha kuptimet letrare e leximore.
Prandaj dhe studiohen e lexohen. Te
kjo letërsi gjendet kodi gjenetik letrar
i shkrimësisë tonë letrare, autentike
e origjinale.

Në një emision televiziv, jeni
shprehur se librat e Ben Blushit dhe
të Rudina Xhungës, shiten më shumë
se librat e tu, vetëm nga publicitite-

ti i madh që kanë. E ruani akoma
këtë mendim?

Po, është e vërtetë për kohën kur
e kam shprehur. Sepse produkt i tillë
ishin menduar. Por kam theksuar se
stinët e shitjes së kësaj letërsie janë
të shkurtra dhe se ato kanë fatin e
letërsisë masive masovike në të gjithë
botën. Nuk kam asgjë kundër kësaj
letërsie, por nuk e marr seriozisht
sepse nuk ka asgjë letrare që të më
tërheqë në produktet e maskultit.

Mos harroni që dhe ju keni një
publicitet nga Kadare; i cili ju ju
cilëson si penën letrare më cilësore
pas viteve nëntëdhjetë?

Ka qenë vetëm një shprehje vlerë-
simi të lartë që Kadare e pati dhënë
në një intervistë të tij në gazetën
“Albania” në vitin 1998. Më saktë,
në lidhje me romanin tim të parë
“Dueli”. Habi si e mbajtkeni mend!
Publicitetin e kam jo nga Kadare por
nga lexuesit e mi realë, nga kritikat
dhe studimet që janë marrë me ve-
prën time dhe nga botimet e mia të
vazhdueshme me vepra të reja për
çdo vit. Nuk qahem dhe thjesht kam
krijuar lexuesin tim, jo të pakët, për
kushtet e Shqipërisë. Nuk është pak
të shesësh 1500 kopje për titull në
vit, duke patur parasysh se shkruan
jo një letërsi zbavitëse apo koniuk-
turale.

Ne optikën tuaj cilët janë dhjetë
shkrimtarët më të mirë të Sh-
qipërisë?

Pjetër Bogdani, Jeronim De Rada,
Ndre Mjeda, Ernest Koliqi, Mitrush
Kuteli, Lasgush Poradeci, Ismail Ka-
dare, Martin Camaj, Anton Pashku,
Azem Shkreli ose Ali Podrimja.

Janë më shumë, padyshim, por ju
më vutë një kufi.

Krahas letërsisë ju ushtroni dhe
disa detyra politike, si ish anëtar i
KOP-it dhe kryetar i Këshillit të Ra-
dio-Televizionit Publik Shqiptar. Kjo
do të thotë që politika të jep më
shumë para se sa letërsia?

Nuk jeni korrekt. Nuk kam asnjë
detyrë politike. Angazhimi im me
KOP-in, ka patur të bëjë vetëm për
një periudhë 3 mujore, kohë gjatë

Në ndryshim nga letërsia e socre-
alizmit, letërsia midis dy luftrave
është e gjallë, edukuese, me vlera
artistike e estetike. Autorët e këty-
re viteve janë mësues të mëdhenj
në të gjitha kuptimet letrare e
leximore. Prandaj dhe studiohen
e lexohen. Te kjo letërsi gjendet
kodi gjenetik letrar i shkrimësisë
tonë letrare, autentike e origjinale.

Letërsia e pas nëntëdhjetës po hyn
në një fazë të pjekurisë së saj.
Janë krijuar e po konturohen
individualitete letrare të spikatura
dhe gjithnjë e më fort është një
brez që po dominon dinamikën e
proceseve dhe risive letrare. Është
një brez, e cili herëdokur do t’i
jepte tonin zhvillimit letrar, ç’ka
është përsëri në logjikën e gjërave.
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kulturë
së cilës unë kam hartuar Platformën
e kulturës Kombëtare për politikën e
djathtë. Kaq. Pas zgjedhjeve të vitit
2005, s’ka pasë më angazhim. Të
qenët Kryetar i Këshillit Drejtues të
RTSH-së nuk është post politik. Si të
gjithë kolegët e mi jam zgjedhur nga
votat e Parlamentit, duke përfaqë-
suar, sipas ligjit të BE-së mbi medi-
at publike, institucionet publike dhe
shoqërinë civile. Parardhësit e mi,
po: ata kanë qenë propozuar nga
partitë. Politika asnjëherë nuk më ka
dhënë një qindarkë. Jam krejt i pa-
varuar prej saj, krejtësisht në profe-
sionin tim si pedagog, përkthyes,
autor tekstesh universitare e të gjim-
nazit. Domethënë punoj shumë dhe
derdh djersë shumë.

Nga Sohodolli i Dibrës, në uni-
versitetin e Moskës dhe elitën
kryeqytetase shqiptare. Nga ky
trekëndësh ku gjendet më mirë poe-
ti Agron Tufa?

Këtu ku jam, me punën, aktivite-
tin dhe familjen time. Për nostalgji
do të doja të gjendesha në Sohodoll
të Dibrës. Po nuk dalin llogaritë! Në
Moskë mora çfarë mora dhe siç e
dini, u ktheva në atdhe. Nuk kam
fare dëshirë për të jetuar kund tjetër,
përveçse këtu.

Kadare, Agolli dhe shumë shkri-
matarë të tjerë të njohur që kanë stu-
diuar në Rusi, nuk kanë mundur t’u
rezistojnë femrave ruse. Po ju gjatë
studimeve 7 vjeçare në këtë vend i
keni rezituar joshjes dhe bukurisë
eksituese të bukurosheve ruse ?

Ndërsa unë po. Ruse, jo ruse, fem-
ra është femër dhe unë jam unë. S’ka
vend për romantikë ekzotike.

Kadare i ka skalitur dhe në varg.
Ju e keni bërë një gjë të tillë.?

Ndërsa unë jo. E shikoni çfarë
ndryshimi?!

Tani në Tiranën e varfër, për çfarë
të merr malli nga vitet studentore
në Moskë; për stepat  ruse, motin
polar, vodkën apo aromën e femrave
të bukura të këtij vendi?

Malli më merr, ja për çfarë: të
mbaroj sa më shpejt punët e dety-
rimet dhe të kthehem rrufe pranë
familjes. Vesa, Bubulina dhe Shen-
di janë peronazhët më të rëndë-
sishëm e më të lezeçëm në botë.

Nga martesa me një shqiptare të
njohur në publik keni dy fëmijë. E
kujton shpesh çastin e njohjes me
gruan që ke në krah, apo mallkon
veten që lidhe këmbët, kur dihet që
poetët shpesh herë janë pre e fem-
rave të bukura?  

Jo, kam tre. Hë për hë... se ku i
dihet...? Jetojmë në një dinamizëm
dhe ritëm shumë të lartë punësh.
Përkujdesja për fëmijët, projektet,
dëshira për të kryer sa më shumë...
s’mbetet as kohë për ta kthyer kokën
pas, për t’u kredhur në kujtime. Kuj-
timet aty janë, presin stinën e vet.
Tash për tash me time shoqe mer-
remi me ndarjen e punës dhe për-
ballimin e familjes. Ndonjëherë na
buzëqesh fati, kur vijnë prindërit e
saj dhe..., atëherë dalim të rrimë
bashkë.

Nga: AGRON TUFA

Më qëlloi të gjej në një qokë, ndërmjet vizitorëve të njohur e të
panjohur, edhe një shok burgu të babës tim. Pleqëria e thellë,

përveç fishkjes e mpakjes së tipareve, e kishte rënduar edhe nga
veshët. Me gjithë përqendrimin e vetëdijshëm ndaj kuvenduesve,
shpesh nuk ia dilte me i kapë me herën e parë fjalët që i drejto-
heshin. Dikur, i zënë në faj, tha se “pleqnia kishte nisë me i trokitë
fort në derë e me ia kërkue plaçkat e veta”.  Mbas rrufitjes së filxhan-
it, me dorën që i dridhej, shtoi: “E lus Zotin me ardhë një orë e ma
para, me m’a marrë sefte at’ ma të randsishmen – viranen jetë, se sa
kështu, me radhë, një ka një… gjumin, sytë, gojën, veshin e ma së
mbrami, mendjen… Se pleqnia, or burra, asht smundje pa derman.
E shumta mundet me u mbajt nën hyqëm, po s’ka heqim me e
shnoshë krejt. Kadalë-kadalë edhe unë po ia lshoj rraqet e veta me
rend: gjumin, gjunjtë e veshin. Inshalla Zoti ka me ma gjegjë lutjen
e ka me m’a kputë orokun në nji dekik me mendjen”.

U bë heshtje. I zoti i sebepit ku ishim mbledhë u përpoq ta
shmangte pahetueshëm atë kuvendim, duke e lavdëruar atë brez
burrash të çeliktë të moshës së plakut, që panë, duruan e qëndruan
me nder në kohët më të vështira. Mandej, i zoti i shtëpisë nisi të
ankohet me brezin e vet e të tjerë më të rinj. “Se kur të mbërrijmë
ne me kapë moshën tuaj, or mixhë…”. Por si duket, plaku ose nuk e
dëgjonte dot, ose nuk deshte t’ia hupin kuvendimin. Ai iu drejtua
një tjetri, që kishte qenë aty para mbërritjes sime:

- Or Alem! Mos kujto se nuk e ndiva atë haberin e fillimit… Edhe
me veshin sakat, e kapa… Pra, Murat Sina paska ndërrue jetë… A
m’thae kshtu?

- Para një jave, ditë e m’ditë or Sefë.
- Zoti e pastë pranue afër vetes…! – mërmëriti, duke rëkëllyer

tespihet ngadalë. – Po mendojsha – habi e madhe – si paska pasë
qenë gjallë, i lumi.

- Pse, a ka qenë ligsht me shnet or Sefë? Unë s’e kam mbërritë në
të ritë e tij…

- Ti e di, mbas dy burgjeve – rrafsh 23 vjet – atij i dhanë pil
n’internim në nji katund të Lushnjës. Nuk u kthye ma… nuk di si u
vendue atje me familjet e persekutueme, herë në nji hotel, herë në
do farë magazinash, por më patën thanë se e fitoi nji apartament…
Qysh para 30 vjetësh, po ta kishe pa, kishe me thanë se aj grusht
burrë, nuk e kap motmotin tjetër. Ai pak shtat njeriu, dukej sikur u
kishte hapë vend mbrenda vetes të gjitha sëmundjeve të burgjeve e
kampeve ku kishte bujtë. Me e pa, ishte njisoj si me kqyrë nji frut të
rrudhun, të bremë e të ngranë përmbrenda prej krymash… Po kush
i din punët e Zotit, se kur ia fik njeriut flakën e kandilit… Se kishte
me rrnue kaq gjatë, as unë, as tjetërkush, e as ai vetë, s’kishte me
zanë besë! Ata që e kishin njohë Muratin para burgut, thonë se kish-
te kuvet, sa me ua kacafytë me dy arusha mali e me i vu përfund…
Po unë ka njohë, si duket, hijen e tij… Hijen e një burri sa bishti i
shatit. Hijen e nji burri që, dita me ditë, hollohej e sosej mbas bishtit
të shatit, prej kur ndate drita dheun, deri kur e mblote nata prapë.

Triska e Frontit
Po e kujtojsha me vete e qe, m’ra n’mend nji kohë e ligë n’internim,
kur edhe Murati, rahmet gjettë i lumi, e ka pas nji shpresë; at’ shpresë
matte e çmatte gjithë kohën e lume.

Na e muarrëm vesh shpresën e Muratit, ditën kur doli në pension
njëfarë Pilo… Pilo Korroveshi… Murati ia kishte pas vu synin atij
vendi pune dhe mendonte me vete, se kur të dilte në pension Pilo,
kryesia e kooperativës -  tue e pa si shnetin e tij të lig, ashtu dhe
duzinën e smundjeve që kishte mbledhë burgjeve, – karrocën e
Pilos do t’ia linin atij. Tan ditën e lume Pilo Korroveshi transporton-
te… si me e thanë, bre burra, se nuk përmendet… me nder jush…
fekale. Po, por fekalen e mbante karroca me rrota dhe e tërhiqte
kali! Murati kishte ba mend me shpëtu prej bishtit të shatit, që po ia
hante kapak e përditë atë shkop hije që i kishte mbetë. Mandej, nuk
i kishte sajue krejt kot llogaritë: me atë karrocë dhe atë punë, Pilo
merrte pare ma shumë se të gjithë punonjësit e asaj kooperative:
kokërr më kokërr – 250 lekë! Kshtu de, Pilo doli në pension dhe
menjëherë Murati ngarendi me paraqitë kërkesën në zyrat e Krye-
sisë së Kooperativës.

Ditën e mbledhjes e thirrën Muratin. Mbledhja mbrenda, Murati
jashtë. Priste. Dikur e thirrën dhe hyn Murati në sallë. Hala pa iu
mësue sytë prej dritës së fortë t’qershorit, pa i dallue mirë fytyrat e
mbledhuna rreth tavolinës së presidiumit me beze t’kuqe, dikush i
briti fort:

- Murat Sina! Ju na keni dërguar një kërkesë për të marrë karrocën
e Pilo Korroveshit, kështu?

- Si urdhëroni, – përgjigjet Murati në tym, tue e kullue kadalë
shikimin e tue i ra thartë prej presidiumit të mbledhun në atë sallë:
nuk mungonte asnjë prej “Komitetit Qendror të Kooperativës”, siç
na tha ai vetë, ma vonë.

-Ju elementët e klasave të përmbysura, në vend që të edukoheni
nëpërmjet punës, kërkoni qoshe të ngrohta, si e si për t’iu shmangur
ballafaqimit me të! Këtu ju kanë sjellë në internim, që të edukoheni
nëpërmjet punës, të ndërroni mentalitet, e jo të bëni karrierë!

- Për çfarë karriere e ke fjalën or shoku sekretar!? Të gjithë e dinë
që jam i smut… që jam i kputun fuqish…

Të gjitha kokat filluan me pëshpëritë në veshin e njeni-tjetrit. Sek-
retari i partisë, në qendër të tavolinës gjatoshe, ndigjonte herë
pëshprimat që i vinte kah e majta, herë ato që ia sillnin shokët kah e
djathta. Tundtte kryet, diç zhgarraviste, e Murat Sina kishte mbetë
aty, paluejtë vendit para tyne, si një kërcu i përzhitun kaherë prej
rrufesë. Ma në fund sekretari i drejtohet Muratit:

- E shqyrtuam kërkesën tuaj dhe vendimi i shokëve është, se juve,
një ish-të pandehuri, të dënuar nga drejtësia popullore, tani – të
internuar, – nuk mundemi në asnjë mënyrë t’jua besojmë një punë
e detyrë të tillë. Përmbi të gjitha, ju nuk keni as triskë Fronti!

- As triskë Fronti! – përsëdyti zymtë kryetari i Këshillit.
Gjatë qëndroi para tyne Murat Sina, heshtun e me shpresë se mos

ndonjeni ndryshonte mendim, por kur e pa se Kryetari i Frontit po
ia bënte me trinën e dorës gjestin dëbues – çka donte me thanë; “Ik,
thyej qafën!”, atëherë, para se me u largue, Murati ia shprazi gjithë
habinë e vet sekretarit të Partisë:

- Pashë njat’ Zot, or shoku sekretar! Po a edhe me ngranë mut
mor, u dashka triska e Frontit?!
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DHUNA E FJALËS

Kjo kulturë dhune që
po përhapet është
antikombëtare dhe
antidemokratike,
pasi, megjithë ash-
përsinë e madhe që
tregohet ndaj
kundërshtarëve, me
demaskime e denon-
cime, asgjë nuk
ndryshon, asgjë nuk
përmirësohet, asgjë
nuk bëhet transpar-
ente...

Nga: XHAFER MARTINI

Për ata që janë religjiozë, njeriun e  ka kri
juar Perëndia. Por tema  e shkrimit tonë

nuk është kjo dhe njerëzit le të besojnë si të
duan. Për ne ka rëndësi të theksojmë se njeriu
i parë nuk ishte si ky i sotmi në asnjë drejtim.
Njeriu erdhi duke u përosur gjatë gjithë ekzis-
tencës së tij për të ardhur në këtë shkallë in-
telegjencie dhe pamjeje trupore që ka sot. Në
fillim ai jetonte në kope,  pak dallime kishte
nga kafshët e tjera të egra. I mungonte edhe
gjuha, pra fjala, që Zoti e krijoi për t‘ia tjetër-
suar jetën. Kur njerëzit filluan të merren vesh
me anë të gjuhës, filluan edhe marrëdhëniet e
vërteta njerëzore. Gjuha qe ajo që e shkëputi
njeriun nga shtazët. Shumë prej këtyre të fun-
dit janë mjaft intelegjente, natyrisht jo në sh-
kallën e njeriut. Shumë prej tyre artikulojnë
tinguj, por gjuhë nuk kanë. Ato nuk dinë të
thonë asnjë fjalë. Gjuhën Zoti ia dha vetëm
njeriut. Është një dhuratë e madhe, e jashtëza-
konshme, që solli zhvillimin e njeriut deri në
këtë nivel që është sot. Prandaj edhe në Bibël
thuhet : “E para ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë
Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.” 1)Të gjitha
u bënë me anë të Fjalës dhe, po të mos ishte
Fjala, asgjë nga ato që u bënë, nuk do të bëhej.

Njësia më e vogël e gjuhës është fjala. Fjalët
organizohen dhe lidhen me njera-tjetrën në
bazë të rregullave të caktuara. Kjo mund të
thuhet për çdo gjuhë.  Gjuha është mjet ko-
munikimi, me anën e të cilës njerëzit jo vetëm
merren vesh me njeri-tjetrin, por edhe organi-
zojnë prodhimin, zhvillojnë jetën, zhvillojnë
shkencën, kulturën, shprehin mendimet dhe
ndjenjat, etj., etj. Megjithatë, përcaktimi i
gjuhës si mjet komunikimi është i mangët.
Komunikim po, por në çfarë niveli? Me gjuhë
ne shprehim mendime, ndjenja, emocione,
mbajmë qëndrime dhe nisim veprime, me gju-
hë ndryshojmë botën. Me një fjalë: Përpara!
komandanti hedh në sulm mijëra ushtarë, me
një fjalë është urdhëruar bombardimi i Hi-
roshimës dhe i Nagasakit, me një fjalë bëhen
tmerre dhe fatkeqësi të mdha. Me një fjalë
vjen Paqeja. Një fjalë ndryshon botën.

Ka shumë rëndësi si e përdorim fjalën, si e
vlerësojmë fjalën. Fjala ka dy kuptime. Në rraf-
shin gjuhësor e letrar, fjala përdoret në kup-
tim të drejtpërdrejtë dhe në kuptim figurativ.
Por kjo është tepër e njohur dhe është tjetër
gjë. Ne flasim për Dykuptimësinë e Fjalës si
një Dymundësi të saj që varet nga mënyra e
përdorimit, nga njeriu që e përdor dhe nga
qëllimi që i ka vënë vetes. Si e tillë fjala ka
një natyrë tepër komplekse. Nëse parafrazojmë
një dijetar, do të thoshim se Fjala është si thi-
ka: në duart e një vrasësi thika shkurton jetën,
kurse në duart e një kirurgu ajo zgjat jetën.
Fjala, në gojë të një njeriu të ditur, të urtë, të
kulturuar, shëron çdo plagë, ajo kthehet në
një melhem që  mjekon çdo shpirt njerëzor,

kurse në gojën e një injoranti, sherrmadhi, ajo
hapë plagë që nuk shërohen kurrë. Nuk është
thënë pa vend që plebejtë helmojnë të gjitha
puset ku pijnë, me kuptimin që njerëzit nga
lloji më i  ulët e përdorin fjalën për të vrarë.
Fjala kur është e rëndë, me helm, fyese, vret
vetë, por pikërisht kur është e tillë, ajo vret jo
vetëm shpirtërisht, por edhe fizikisht se ngjall
hakmarrje, përdorimin e armëve. Pra, vrasja e
saj është e dyfishtë.

Komunikimi ka disa nivele. Edhe kafshët
komunikojnë me njera-tjetrën. Ato, kur paran-
diejnë rrezikun, me anë të disa britameve dhe
tingujve, paralajmërojnë njera-tjetrën. Ky është
komunikim në aspektin pozitiv. Komunikimi
i njerëzve është shumë i ndërlikuar. Shumë
herë ky komunikim realizohet në aspektin neg-
ativ duke i ngjallur bashkëbiseduesit kërcën-
ime të natyrave të ndryshme, që, më së paku,
shkaktojnë lëndime shpirtërore.  Këtë e bën
fjala, me dynatyrësinë e saj.

Fjala është e bukur dhe e madhërishme, fjala
të ngre në qiell dhe të frymëzon, fjala të jepë
krahë për të fluturuar, fjala të jep poezinë për
ta shijuar, fjala ka aftësinë dashurinë për ta
portretizuar, fjala krijon, fjala lind, fjala është
jetë. Por fjala ka edhe anën tjetër, natyrën tjetër:
ajo vret, lëndon, ta përshkon zemrën si helli i
zjarrtë, ta ngushton shpirtin dhe ta mpak zem-
rën, të djeg dhe të përvëlon, të helmon. Disa
e përdorin fjalën për atë funksion që e ka kri-
juar Zoti: për mirësi e dashuri. Disa e përdor-
in për të të vrarë dhe  për të të helmuar. Ky
përdorimi i dytë i saj nuk ka të bëjë me lirinë
e fjalës dhe as me lirinë në përgjithësi. Koni-
ca ka përcaktuar një aspekt shumë të rëndë-
sishëm të lirisë, kur ka përcaktuar se nuk je i
lirë t‘u bësh keq të tjerëve. Ai e karakterizon
kështu lirinë: “ Liria është e drejta e çdo per-
soni për të besuar si të dojë, për të folur ç‘ka
në zemër, për të shkruar ç‘ka në kokë, për të
bërë ç‘të dojë, me kusht që askënd të mos
lëndojë”.  2) Fjala mund të shprehë kundërsh-
timin më të ashpër, kundërvënien më të mad-
he, është e aftë për debate të rëndësishme,
por pa e helmuar kundërshtarin, pa e fyer atë.
Debatin, kundërshtimin, kundërthënien,
kundërvënien nuk i bëjnë të plota dhe të forta
fjalët fyese. Përkundrazi, ato i dobësojnë ato.
Kur nga fjalori kërkojmë fjalë të fjalorit pasiv,
fjalë fyese, për ta ulur dhe denigruar atë me të
cilin kemi mendime të kundërta, na mungojnë
argumentet, na mungon baza filozofike ku qën-
drojmë, na dridhet toka nën këmbë. Prandaj
jo vetëm nuk tregohemi të fortë e të meçur,
por, përkundrazi, tregohemi të dobët e budal-
lenj. Ai që nuk ka argumente, forcë bindëse,
shanë, bërtet dhe i pret fjalën kundërshtarit.
Ai që ka argumente, flet i qetë dhe me fjalë të
matura. Debatet televizive që bëhen tek ne,
për shkak të mënyrës se si ndërtohen, por, ca
më shumë, për shkak të njerëzve, që përfshi-
hen në debat, kanë degjeneruar në zënka dhe

acarime, që kultivojnë klimëm e urrejtjes, duke
e ngritur atë në kulturë. Dhe ne tashmë pa
frikë se po e teprojmë mund të hemi se tek ne
është mbjellë Kultura e Urrejtjes,  me kup-
timin se ajo ka hedhur rrënjë dhe ka sipër-
faqen e vetë ku shtrihet, sipërfaqe, të cilën,
për fat të keq, vjeç vjen duke e zgjëruar.  Me
urrejtje flitet në mjaft emisione televizive, me
urrejtje flitet në mitingje, me urrejtje shkru-
het në shtyp, madje me urrejtje flitet edhe në
Kuvendin Popullor.

Kjo ka ndodhur nga përdorimi i keq i fjalës.
Në një kuptim, fjala është vetë Njeriu. Në
gojën e një njeriu të mirë, të kulturuar, të di-
tur ajo rrjedh si mjalti. Në gojën e një injo-
ranti ajo derdhet si helm i zi.

Janë bërë përpjekje për ta karakterizuar fjalën
jo vetën në aspektin linguistik, por edhe në
aspektin shoqëror, artistik, filozofik, moral. Një
nga përcaktimet më të bukura dhe më
gjithëpërfshirës është ai i Hans Joachim Lans-
chi-i që thotë: “Fjala ka peshë. Fjala ka ngjyrë.
Fjala ka aromë. Fjala ka temperaturë. Fjala ka
tingull. Fjala ka thellësi. Fjala ka naltësi, gjan-
ësi, ngushtësi. Fjala asht pejsazh. Fjala vepron,
fjala flet, fjala hesht-fjala asht e gjitha. Fjala
merr frymë, fjala frymëzon. Fjala vret nëpërm-
jet shpirtit që qëndron në të, fjala jep jetë.
Fjala asht fillimi i gjithçkaje, thelbi i gjithçka-
je.”3)

Populli e ngre lart vlerën e fjalës dhe gjithë
kujdesin e ka te përdorimi i saj. Në një fjalë
të urtë thuhet: “Gjuha kocka nuk ka, por koc-
ka thyen”, kurse në një tjetër: “Plaga e plum-
bit shërohet, plaga e fjalës nuk shërohet kur-
rrë.” Populli, më së shumti, në fjalët e tij të
urta përcakton atë që është thelbësore për
fjalën, karakterin e dyfishtë të saj. Sipas popu-
llit fjala “Është një qyp që  nuk rri kurrë thatë,
por herë me helm e herë me mjaltë”. Njeriu
që është me të vërtetë njeri, çdo ditë kur zgjo-
het në mëngjes, i drejtohet me një lutje Zotit:
“Më jep, të lutem, o Zot, mirësi dhe mençuri
që ta përmbajë veten dhe të mos nxjerrë asnjë
fjalë të keqe  nga goja”.  “Forca e gjuhës, -
thotë Gëte, - nuk është në të lëshuarit, por në
të përmbajturit e fjalës”. Poeti D. Agolli ka
shkruar një vjershë antologjike për fjalën:

“Me fjalën rjedhin përrenj me mjaltë,
Pikojnë çezma me helm të zi.
Kujdes me fjalën, zonjëz me çantë,
Kujdes me fjalën dhe ti, zotëri.

Nga fjala humbën  Judë e Pilatë,
Strategë e mbretër e mbretëri,
Kujdes më fjalën, zonjëz me çantë,
Kujdes me fjalën dhe ti, zotëri!”. 4)
Shpërdorimi i fjalës ka disa shkallë për të

mbërritur tek fjala vrasëse. Shkalla më e parë
e keqpërdorimit të saj ka të bëjë me llafaza-
nërinë. Llafazani nuk është i rrezikshëm, por i
mërzitshëm. Populli tregon kujdes që në fjalë
të jesh i matur për të mos e tepruar, për arsye

se teprimi shkakton një ndiesi të keqe tek të
tjerët. Populli, me artin e tij të fuqishëm, në
të gjitha fushat, e ka sfiduar llafazanërinë. Në
mexhelsiet e burrave secili kishte të drejtë ta
merrte fjalën, por koha ishte e kufizuar.
Gjithësecili bënte kujdes që të mos e tepron-
te. Populli thoshte: “Ti e bane shporen tande,
të bajë secili shporen e vetë”, me kuptimin që
fjala ka radhë. Por këtu tërheqë vemendjen një
dukuri tjetër: biseda krahasohet me punën, me
prashitjen e arës me misër që do të prodhojë
bukën. Të shoqëron përfytyrimi se edhe mex-
helisi i burrave ishte si një arë me bereqet. Në
oda nuk bëheshin biseda të kota sterile, pa
bereqet. Po kështu ndodhte edhe në kuvende.
Ca më shumë në kuvende. Kjo përvojë e
mrekullueshme nuk duhet të shkojë dëm. Llafa-
zanëria ka qenë një ndjenjë  shumë e papëlqye-
shme për popullin. Njeriu i mençur më shumë
dëgjon sesa flet. “Më mirë blijë sesa të
shesësh”, thotë populli. Edhe filozofi i lashtë
grek, Xenoni, thoshte: “Natyra na ka dhënë dy
veshë dhe vetëm një gojë , që të dëgjojmë
shumë dhe të flasim pak.” 5)

Llafazanëria është një sëmundje që nuk
kursen as gjenitë:

“ Humbland, burrë shteti dhe filozof i
shquar gjerman, i lutet një mikut të tij në Par-
is, psikiatrit më të madh të kohës, doktor
Blances që t`i jepte mundësinë të studionte
nga afër një të çmendur. Doktori ia krijoi
mundësinë duke thirrur për drekë tok me Hum-
blandin dhe dy burra, njëri prej të cilëve ishte
fatkeqi i dëshirur. Njëri ishte veshur me të zeza,
me një kravatë të bardhë dhe kishte një shikim
të ftohtë e të përhumbur, si dhe flokë të rëna.
Ky përshëndeti me një lëvizje të kokës dhe
filloi të hante me qetësi. Gjatë tërë  ngrënies
nuk e hapi gojën, veç për t`u përtypur dhe për
të pirë. Tjetri, përkundrazi, kishte flokë të shp-
upuritur, ishte i rrgullt në veshje, hante me
brryla të mbështetur në tavolinë dhe nuk pus-
honte së llafosuri duke treguar hitorira njëra
pas tjetrës. Duke ngrënë frutat, Humbland u
përkul pranë mikut duke i shkelur syrin në
drejtim të llafazanit të pakorrigjueshëm, pësh-
përiti:

- Falemindeeit, i dashur  Blance. Por,
megjithatë, i çmenduri juaj është zbavitës.

- Zbavitës?! Nuk do të thoja. Por për cilin
të çmendur po flisni?

- Për atë që nuk e mbyll gojën për asnjë ast.
- Atë, por i dashur Humbland, nuk është

një i çmendur: është Balzaku!I çmenduri ësh-
të tjetri, ai që hesht!” 6)

Intensiteti i të keqes që vjen prej fjalës, rritet
shumë, kur atë e përdor për të shpifur për të
tjerët. Gëtja nxehej shumë kurë dikush në
prezencën e tij fliste keq për një njeri që nuk
merrte pjesë në atë bisedë. Ai i quante intrig-
antë dhe thashethemexhinj ata që nuk ia tho-
nin tjetrit ndër sy të metën që kishte. Ai u
thoshte gojëlëshuarve : “Këtë baltë hidheni në

Ka shumë rëndësi si e
përdorim fjalën, si e
vlerësojmë fjalën. Fjala ka
dy kuptime. Në rrafshin
gjuhësor e letrar, fjala
përdoret në kuptim të
drejtpërdrejtë dhe në
kuptim figurativ. Por kjo
është tepër e njohur dhe
është tjetër gjë. Ne flasim
për Dykuptimësinë e
Fjalës si një Dymundësi të
saj që varet nga mënyra e
përdorimit, nga njeriu që
e përdor dhe nga qëllimi
që i ka vënë vetes.
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shtëpitë tuaja dhe mos e sillni tek unë.” 7)
Edhe Pejgamberi a.s ka thënë : “Më të këqinj
prej robërve të Zotit, janë ata që merren me
thashetheme, ata që i ndajnë të afërmit dhe
ata që njollosin të pastrit.” 8) Isokrati, sh-
krimtar dhe orator  i Greqisë së Lashtë, kishte
një përbuzje të madhe për llafazanët. Kur kish-
te të bënte me ta, ai i dënonte edhe moral-
isht, edhe materialisht. Një nxënësi llafazan,
për t`i dhënë mësime oratorie, i kërkoi dyf-
shin e pareve që u merrte nxënësve të tjerë,
dhe, kur llafazani i kërkoi shpjegime për sh-
kakun e këtij qëndrimi, filozofi i tha: “Njëfish
për të të mësuar që të flasësh dhe pjesa tjetër
që të heshtësh.” 9)

Fjala nuk përdoret me sensin pozitiv kur
njeriu e ka humbur qetësinë dhe vetëkontrol-
lin. Në raste të tilla, fjalori i tij përbëhet prej
fjalëve që e kanë vendin vetëm nëpër fjalorë.
Kjo u ndodh atyre që nuk kanë marrë një
edukatë të shëndoshë për ta përmbajtur veten
pikërisht kur acarohen nga dikush. Në këto
raste duket njeriu vërtet i kulturuar, që di ta
zotërojë veten për të mos rënë në grackën që
ta kurdis çasti. “Testi i qytetërimit të njeriut, -
thotë  Zhorzh Sand, - është të shikosh se si
sillet ai në rastin e ndonjë grindjeje.” 10)
Njerëzit e mençur dhe të kulturuar, edhe kur
fyhen, nuk përgjigjen me fyerje, por me mënyra
të tjera të stërholluara, duke kaluar situatën e
vështirë në të cilën ndodhen dhe duke e vënë
kundërshtatin në një pozitë shumë më të
padëshirur.

“ Listi dha një koncert para carit të Rusisë,
Nikollës. Ai nuk merrte vesh nga muzika dhe
nisi të bisedojë me zë të lartë gjatë koncertit.
Listi e ndërpreu koncertin. Kur cari e pyeti pse
ndodhi një gjë e tillë, Listi iu përgjigj hollë:
“Kur flet perandori, të gjithë duhet të hesh-
tin!” 11)

Populli ka një fjalë shumë të bukur: “Mos
shti pa e vënë për syri”, me kuptimin mos fol
pa u menduar, mos fol pa e ditur se nga vret
dhe kë vret fjala jote. Fjalën e rëndë nuk e
duron as toka, thotë populli. Burri në të kalu-
arën më mirë pranonte ta vrisje sesa t`i thoshe
fjalën e rëndë. Populli e ka dhënë shumë bukur
dialektikën e të keqes që vjen duke u rritur
dhe që ka filluar me fjalë të pamatura:

“Dy burra po grindeshin në rrugë me një
fjalor të pahijshëm. Kalon andej një plak i
moshuar, që i shikon në mënyrë qortuese, por
nuk u flet. Nga pamja dhe vështrimi i plakut
dy burrat heshtën. Madje njëri prej tyre iu drej-
tua plakut të moçëm dhe i tha:

- Si e quanin ti këtë “punën” tonë, o plak?
Ai u ndal dhe, sikur po recitonte diçka, u

tha:
- Uca-uca ka guca-gucën,
Guca-guca ka hama-hamën,
Hama-hama ka bama-bamën,
Bama-bama ka pama-pamën,
Pama-pama ka gjama-gjamën” *)
Si tha këto fjalë, plaku iku në punë të vet.

Burrat tashmë u panë sy ndër sy dhe njëri e
pyeti tjetrin:

- Ku jemi ne me ato që tha plaku?
- Ke hama – hama!
- E lamë ke kaq?
- E lamë!
- Zgjatën duart dhe i shtrënguan!” 12)
Në praktikën tonë të përditshme, në medi-

an e shkruar dhe atë vizive, flitet me fjalët më
të ulta për kundërshtarët politikë, me sharje
nga më banalet, flitet me një fjalor kaq de-
struktiv dhe luftënxitës, rrebelues, sa helmet e
tyre përhapen tek të gjithë dhe jonizojnë at-
mosferën me urrejtje. Jeta jonë është shumë e
mbushur me urrejtje. Një analist, shumë vjet
më parë, ka vërejtur gjuhën e urrejtjes, që sot
është dhjetëfishuar. Ai qysh në atë kohë shk-
ruante: “Po ndoqët dhe analizuat gjuhën e
politikanëve, gjuhën e dokumentarëve
televizivë që merren me komunizmin, gjuhën
e liderve partiakë, gjuhën e komentatorëve të
TVSH, gjuhën e gazetave dhe të gazetarëve,
vërtetohet me keqardhje gjallitja e po atij dis-

kursi denigrues e përçmues, diskursi që konf-
likton e ndjek që fjalët i shndërron në bomba,
autobomba, shigjeta homerike, në leva me të
cilat thyhen kokat...diskursi që synon atentate,
ekzekutime publike verbale, që në ekstrem ka
për qëllim restaurimin e diktaturës.” 13)

Kjo dhunë e fjalës përhapet nga qendra në
bazë, përhapet valë-valë dhe vendi ynë në të
gjitha indet e shoqërisë është i helmuar. Një
kryeqytet që nuk përhapë kulturë, përhapë an-
tikulturë. Për këtë duhen fajësuar më shumë
liderët partiakë që në fjalimet e tyre të zjarrta
kundër njeri-tjetrit po i vënë zjarrin Shqipërisë
siç ia kanë vënë disa herë të tjera. Për këto lloj
fjalimesh Cvajgu ka shkruar tek “Zhorzh
Fushe” : “Faji i revolucionarëve francezë nuk
qëndron, pra, në etjen për gjak, por në fjali-
met e tyre të përgjakura. Ata e bënë atë mar-
rëzi për të entuziazmuar popullin, për t`i pro-
vuar vetes se ishin radikalë, ata krijuan zhar-
gonin e tyre gjaksor dhe vazhdimisht flisnin
përçart për tradhtarë e gijotinë”.

Kështu prëhapet dhuna e Fjalës dhe kultivo-
het Kultura e Dhunës. Kështu bëhet e dhun-
shme jeta.  Dhe kjo kulturë dhune që po përha-
pet është antikombëtare dhe antidemokratike,
pasi, megjithë ashpërsinë e madhe që trego-
het ndaj kundërshtarëve, me demaskime e de-
noncime, asgjë nuk ndryshon, asgjë nuk
përmirësohet, asgjë nuk bëhet transparente,
mbasi asnji investigim nuk bëhet për ta vërtet-
uar qoftë edhe një të qindën e atyre akuzave
të ngritura. Kjo tregon  që gjuha e urrejtjes
nuk përdoret kundër të keqes, nuk përdoret për
të zbuluar të vërtetën, por për të krijuar zhur-
më dhe tymnajë për ta fshehur atë.

Dhe dhuna është bija e urrrejtjes.Atje ku
ka urrejtje, jo vetëm nuk ka lumturi, por ka
absurditet, ngadhnjim antivlerash, pasi mun-
gon një kod moral, estetik, politik, filozofik,
shpirtëror, me pak fjalë nuk ka një matës të
vlerave. Aty ku sundon urrejtja, ka humbur
çdo perspektivë dhe çdo shpresë. “Errësira nuk
mund ta dëbojë errësirën, vetëm drita mund
ta bëjë dritën, - ka thënë Martin Luter King. –
Urrejtja nuk mund ta dëbojë urrejtjen, vetëm
dashuria mund ta bëjë. .. .Urrejtja është po
aq e dëmshme edhe për personin që
urren...urrejtja gërryen personalitetin dhe
gllabëron unitetin e tij njerëzor. Urrejtja sh-
katërron në një njeri sensin e vlerave dhe ob-
jektivitetin: e  bën ta përshkruajë të bukurën
si të shëmtuar dhe të shëmtuarën si të bukur,
të ngatërrojë të vërtetën me të rremen, dhe të
rremen me të vërtetën.” 14)

*) uca-uca, ka guca-gucën – ngacmimi me
fjalë. Guca-guca ka hama-hamën- bërtitjet dhe
ulurimat, përdorimi i fjalëve të këqia.  Hama-
hama ka bama-bamën - goditjen me duar e
me ç‘të mundesh.  Bama-bama ka pama-pam-
ën -  vrasjen me armë.  Pama- pama ka gjama
– gjamën- gjama për të vdekurin.
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Idiosinkrazi, perëndimi i të shëmtuarës dhe
smirës, vetëm për hir të guximit sapere aude
dhe arsyes bon sens. Idiosinkrazia te filozo-
fët nuk është një idhull tashmë i perënduar,
por një sens kundrejt urrejtjes njerëzore, që
lidhet me vlefshmërinë dhe kuptimin e njo-
hjes së karakterit mbi të vërtetën e
nevojshme që shërben për të mirën e
përgjithshme. Ata nuk kërkojnë t’u prijnë
ideve dhe mendimeve të tyre, por të kihet
në shqyrtim e vërteta, e cila mund të jetë
një e mirë sublime për të gjithë. Të gjithë
nuk besojnë në qiell, por as në qenie. Kjo
dukje e tejdukshme na vë në pozitë të ndër-
likuar me qenien dhe shoqërinë; ose më
shumë na kurdis të kuptojmë karakterin dhe
moralin sipas planit të mendjes. Mendja
jonë si substancë ekzistuese e aftë për të
menduar me arsye, nëse koordinohet sipas
planit inteligjent, atëherë vjen në shprehje
morali. Ky moral që na shkëput nga shndër-
rimi i kobshëm i fatit, nga iluzioni i ndjen-
jave poetike, nga hipokrizia e shpifur, ndër-
sa arsyeja në filozofi është vetëm një origji-
nalitet mbi njohjen e dukshme dhe të paduk-
shme mbi perëndimin e të shëmtuarës. Ose
siç shprehej Nietzsche “Dhe, para së gjith-
ash, ta flakim tutje trupin, këtë idée fixe të
mjerueshme të ndijimeve! Trupin e prekur
nga defektet e logjikës, të hedhur poshtë,
madje të pamundur, si dhe mjaft të pacipë
për t’u sjellë sikur të ishte real!”...

Arsyeja është dështimi i ndijimeve dhe,
ndofta perëndimi i të shëmtuarës dhe smirës.
Pak njerëz mund të depërtojnë brenda njo-
hjes së vërtetë, nga ajo që janë të frymëzuar
nga qiejt, madje ka dhe shumë pak që janë
premtues mbi parimet fundamentale të
moralit. Të gjithë qeniet janë më shumë të
prirur të nxitojnë dhe të përfitojnë nga çësh-
tja, se sa të krijojnë sensin kundrejt urre-
jtjes ndaj të ligës dhe të shëmtuarës. Idio-
sinkrazia, pothuaj, gati është shndërruar
ngado. Megjithatë, ne dimë që qenia është
vetëm një lajthitje apo mashtrim, kjo të jep
të kuptosh në mendje se arsyeja ndonjëherë
përzihet me ndijimet. Duhet të jetë kaq e
ndërlikuar dhe e heroike të heqësh dorë nga
kjo paudhësirë e cila të çon më shumë drejt
“botës së tejdukshme në mashtrim”, se sa
“drejt sensit për t’i ngritur idealet me ko-
hëzgjatje”. E gjithë kjo ka një defekt të lin-
dur, ose arsyeja është e betonuar varësisht
mendjes njerëzore.

Idiosinkrazia e filozofëve, ajo më shumë
tenton të paraqesë konceptet sublime, duke
perënduar të shëmtuarën e baltës që është
ndrequr qenia jonë. Është një guxim, që

Arsyeja
në filozofi

qenia jonë të bëhet më shumë e prirur, pra
një ens realissimum - e pajisur me arsye në
filozofi, që për më tepër të njohe të vërtetën
nga e pavërteta; të bukurën nga e shëmtu-
ara; të dukshmen nga e padukshmja; të njo-
hurën nga e panjohura etj. E kush është ai
hero që di t’i spikasë të gjitha këto?

Me të vërtetë, është për t’u çuditur me
arsyen e qenies, e cila është e padukshme
për shqisat tona dhe arrin të konceptojë
parimet e njohjes së natyrës, si një e drejtë
natyrore. Ose, arsyeja si një veprim bindës
ose ndriçues ndaj joshjeve të panjohura ngre
pluhur mbi gjësendet dhe lëndët e natyrës,
që fundja t’i njohë apo shquajë konceptu-
alisht me sens logjikë të gjitha veprimet e
dukshme. Duket perciptazi se është arsyeja
e qenies njerëzore, që kjo botë të quhet një
botë e dukshme nga ne, raca njerëzore, ndry-
she mund të ndodhte e kundërta e paraqitjes.
Por, megjithatë ne nuk jemi të prirur të
mendojmë me dyshim se çfarë na bën ne të
kuptojmë realitetin e dukshëm të botës?
Thjesht është instinkti i arsyes që na ndih-
mon të kthjellohemi drejt paraqitjes së
vërtetë të botës; ne e shohim këtë paraqitje,
dhe nuk mund të fusim një dozë dyshuese
se pas kësaj paraqitjeje mund të fshihet diç-
ka tjetër për të cilën ne nuk jemi të qën-
drueshëm ta hulumtojmë apo shohim thel-
bësisht. Arsyeja jonë është reale, aspak fik-
tive, prandaj ne shohim këtë dukje që na
është dhënë para syve; më tepër se kaq mund
të na erren sytë. Ne vërtetojmë konkretisht
atë që ndodh ose shohim nëpërmjet shqisave
dhe origjinalitetit të arsyes, më përtej kësaj
është nyje gordiane për mendjen e qenies,
ose një shpifje e kotë që të zë një kapitje e
pakuptimtë. Prandaj, ne duhet të bindemi,
se arsyeja mund të na ndihmojë të kuptojmë
gjendjen e shoqërisë me mjete fatlume, ose
ndryshimin e zhvirgjëruar të politikës së
vjetër.

Arsyeja në filozofi është sugjerim ndaj
fantazmagorisë; të shkëput nga loja e sforc-
uar e ndijimeve dhe të kthjellon drejt të
vërtetës dhe origjinalitetit të mendjes ekz-
istuese.

merr kopjen tënde

eshte koha per tu pajtuar...
telefono: (o4) 22 33 283

“RRUGA E ARBERIT”
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Pak radhë për dibranin
e mirë Ilmi Dervishi
E kush nga fshatarët tanë nuk e njeh Ilmiun! Ai punoi disa
vite në fshatin tonë, madje edhe në kohën e dimrit kur aty
ndodheshin pak njerëz dhe ai kryente detyrat që i kishin lënë
bashkfshatarët tanë për të kryer në renovimin e shtëpive të
tyre. Ai bashkë me disa shokë të tij ndihmoi me punën, ndosh-
ta edhe të rëndë në rimëkëmbjen e fshatit.Që në takimin e
parë me të më ra në  sy niveli kulturor i tij, njohuritë mbi
historinë dhe ngjarje të veçanta të fshatit. Kishte lexuar
shumë.Kur më dhuroi librin “Flas me trishtimin tim” ku kishte
dhe disa poezi të frymëzuara nga jeta në fshatin tonë si dhe
më vonë me bisedat gjatë takimeve të vazhdueshme në Ti-
ranë, vërtetova se kisha të bëj me një njeri mjaft të kulturuar,
puntor të ndershëm, besnik, bujar e fisnik në sjelljet e tij; gjë
të cilën e kam patur dëgjuar edhe nga shumë
bashkfshatarë.Mirëpo do të veçoj pak veprimtarinë letrare të
tij, një anë e panjohur nga skorjadhitët. Informimi do të jetë
për aq sa njoh unë natyrisht në nivelin e një amatori adhu-
rues. Di që poezitë e tij janë vlerësuar mirë prej kritikës, aq
sa kanë hyrë në fondin e më të mirave të letërsisë dibrane,
pra në “Antologjinë e poezisë dibrane(2003).Tek poezitë e
tij shpesh gjen vetveten.Në ato pasqyrohen ndjesitë e tij ndaj
ambientit që e rrethon, ndaj ngjarjeve që ka përjetuar, ndaj
gjërave mbresëlënëse; shprehet qartë shpirti i tij lirik.Lirik i
pastër, romantik  që rrallë herë bie në pesimizëm, por men-
jëherë ngrihet e jeton jetën.Së fundi doli në qarkullim libri
“Një shpirt përgjysmë”, ku përsëri ka mjaft vjersha të frymë-
zuara nga Skoreja.Mendoj se ky libër  me poezi është arritja
më e madhe në fushën letrare. Ilmiu ka botuar disa artikuj
për Skorenë e njerëzit e saj por dhe për Pogonin në gazetat
“Dibra” “Trojet shqiptare” ku përshkruan vendin dhe njerëz-
it, ku shpreh vetë falenderimin për njerëzit tanë të mrekul-
lueshëm, për sjelljet e tyre  miqësore dhe ku paraqet kulturën
tradicionale dhe të sotme të njerëzve tanë.Mund të themi me
plot gojë se  Ilmi Dervishi jeton dhe sot me ngjarjet e fshatit
Skore dhe të skorjadhitëve.Kërkon vazhdimisht revistën tonë,
madje ka krijuar edhe koleksionin e saj.E ka vlerësuar shumë
sidomos për rolin që lot ajo në mbajtjen lidhur të skorja-
dhitëve me fshatin, me traditën dhe në mos harresën e
origjinës, gjë që e solli sot kjo kohë e kurbetit të rilindur. I
shprehim Ilmiut falenderimin dhe i urojmë suksese duke i
theksuar se edhe ne e duam dhe e respektojmë.

LetraLetraLetraLetraLetra
Të nderuar koleg! E kam lexuar gazetën  “Rruga e Ar-

bërit” dhe ju përgëzoi për punën dhe përkushtimin tuaj.
Meqenëse kjo gazetë më ka rënë në duar nga poeti dhe gaze-
tari Ilmi Dervishi, ju drejtohem ju duke ju sjellë dhe librin
tim të fundit “Për bashkfshatarët e mi” botuar  greqisht në
Athinë në dhjetor 2010 ku në mes të tjerave kam dhe një
shkrim për Ilmiun si dibran i mirë, si poet e si gazetar.
Meqenëse libri është në gjuhën greke, unë po e sjell   të
përkthyer në shqip atë fragment. E bëra këtë sepse e di që
gazeta del çdo fund muaji,dhe do ishte kënaqësi për mua që
nëpërmjet gazetës tuaj t’ia bëj surprizë poetit Ilmi Dervishi
i cili më 02, prill 2011 ka  55 vjetorin e lindjes.

 Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj
KRISTOFOR BEDULI

Kur gjendesh përballë një poezie të shk
ruar nga një krijuese për herë të parë, je

kureshtar ta shfletosh për të ditur se
ç’përmban ajo. Kështu më ndodhi dhe me
librin me poezi, “Ëndërrimtare e vonë” të
Enkeleda Kamberit, mbesa e një mikut tim.
Kuptohet se për shkak të kësaj rrethane ke
dëshirë të pozicionohesh pak në kahje të
autores, për ta gjykuar atë me dashamirësi
në përputhje me një protonizëm të ska-
jshëm.

Që në fillim dua të them se më beri
përshtypje spontaniteti i ndjenjave të asaj
vajze, i cili vjen tek lexuesi deri diku si një
produkt i naivitetit, brishtësisë apo nën-
vetëdijes se saj. Poezia që gjeneron prej
këtyre rrethanave është plot finesë, e bukur
dhe mjaft domethënëse

Bukuria e artit në tërësi, për rrjedhojë
edhe e poezisë, qëndron tek një farë hapë-
sire pa kufij që ekziston, kësisoj njeriu e ka
disi të lehtë të zërë cakun e tij të praruar,
ashtu si çdo njeri që dëshiron të merret me
krijimtari. Kjo i ka ngjarë edhe Enkeledës
me librin e saj, e cila shpalos botën e saj
shpirtërore, me naivitetin e moshës deri diku
në daljen e parë të saj përpara lexuesit. Tek
shfleton librin, bindesh për sinqeritetin e

Nga: ËNGJËLL MUSAI, Drejtor i gazetës “Telegraf”

Të publikosh libra për personazhet më të nderuara të skenës dhe të ekranit
shqiptar në këtë periudhë të vështirë, është një kontribut shumë i madh që
i bëhet kombit, kulturës shqiptare dhe këtyre personazheve. Këtë gjë po e
bën më së miri përgjegjësi ynë i kulturës te “Telegraf”, Mentor Hoxha.
Përmes katër librave të tij ai na jep të plotë portretin e mbi 300 person-
azheve më të spikatura nga politika, diplomacia, bukuria, ekrani, skena,
prezantimi, kinematografia, muzika, sporti dhe nga shumë fusha të tjera.

Në këtë libër ai na njeh me sekretet e 25 personazheve të tjerë të njohur
të skenës dhe të ekranit shqiptar. Na njeh me fëmijërinë e tyre, me ëndrrat
dhe dëshirat e kësaj moshe, me historinë e emrave që kanë, me rininë,
dashurinë, bashkëjetesën dhe karrierën krijuese e artistike të tyre. Person-
azhet e tij zbulojnë pa dorashka të gjitha sekretet që fshehin brenda tyre;
dashuritë, tradhëtitë, ndarjet, pasionet, ëndrrat, jetën fëminore, rinore e
bashkëshortore, madje dhe gjërat më intime që deri diku tek ne mund të
quhen tabu dhe të turpshme.

Gjithçka mbi jetën e tyre, nga lindja gjer më tani e gjeni brenda këtij
libri interesant dhe kombëtar, i cili do pasohet nga libra të tjerë. Autori
Hoxha do të ketë gjithmonë përkrahjen time dhe të gazetës “Telegraf”.

Si përfundim, i uroj autorit dhe gazetarit tonë ta vazhdojë këtë rrugë,
pasi të nderosh figurat e njohura të kombit tënd, përveçse është një mision
që gjithmonë të nderon dhe të sjell sukses dhe pavdekësi është dhe një
detyrë dhe sakrificë e madhe.

Mentor Hoxha, gazetari që po kontribuon
shumë për kulturën shqiptare

Hapësira pa kufij e
poezisë së Enkeledës...
saj që vjen natyrshëm, dhe të bën të
mendosh për bukurinë dhe finesën e
ndjenjave të saj. Enkeleda ka vendo-
sur një raport të sinqertë me poez-
inë e saj, ndonjëherë të dhimbshëm
por edhe të shtrenjtë, ashtu siç një
nënë lidhet me fëmijët e saj. Enkele-
da që në fillim të librit, konceptuar
si parathënie, të përcjell emocion
me vargjet: “shiu i lotëve…” të cilin
e ndalin vetëm poezitë e netëve, por
nuk mënon të përcjellë edhe
ngarkesë tjetër emocionale kur tre-
gon se “ditarët e mia u shkruan dhe
u dogjën”. Ajo është një dhimbje që
e madhon shpirtërisht, çka flet për
faktin se nga kjo qenie e saj do të
gjenerojë poezia. Optimizmi, i cili
vjen e rritet, e fton lexuesin për të
përballuar me dinjitet sprovat e jetës,
dhe të mendosh se këtë kumt e jep
një poeteshë e re, doemos e admiron
kurajën e saj. Ajo e gjen të bukurën
tek “dielli që lind” dhe “qielli…i
kaltër”. Enkeleda diku thotë: “S’kam
frikë se vitet mbeten pas” çka flet
për një mesazh optimist, të cilin e
ka bërë të sajin në pak kohë, duke
përsiatur udhën që ka përshkuar në
jetë, e për të cilën ndihet mirë. Në
poezinë “Net pranverore”, poezia
është dhënë në harmoni të plotë me
tërë qenien e saj, me dëshirën për të
lënë gjurmë në jetë. Uni i saj shkri-
het një me njeriun në tërësi, i cili ka
dëshirën e mirë t’i japë dritë botës,
dhe rreze dashurie. Këto janë raportet
e saj me individin dhe kolektivin,
ku shpalosen “ndjenja të bukura”.

Tek poezia “Ndjenjë e bukur”
Enkeleda këmbëngul fort, duke qenë
e bindur se ajo do ta çlirojë njeriun
nga ankthet, pra në këtë kontekst edhe
atë vetë, duke i ndezur shpresën se

ajo do t’i qëndrojë “përjetë” pranë.
Një mbyllje e tillë e poezisë ndosh-
ta do të bëjë që lexuesi ta respektojë
ndjenjën e saj, sepse është e vërtetë,
njerëzore.

Duket se në subkoshiencën e En-
keledës ruhen që nga fëmijëria perën-
dimet e përflakura të qiellit të
vendlindjes së saj, të cilat i projek-
ton në poezi, duke i sjellë imazhe të
plota lexuesit, të ngarkuara me emo-
cione. Ndërsa në poezinë “Më fal”
autorja kundron njeriun, i cili në
optikën e saj është interesant. Edhe
këtu Enkeleda spikat me gjykimin e
saj origjinal, një gjykim me shpirt.
Dhe kjo i shkon shumë asaj, pasi
është brenda kornizave të vetes së
saj. Ajo sikur kërkon enkas të na japë
vetëm të mirën e njeriut, “për të shuar
zjarre” dhe “për të qetësuar mijëra
zemra”. Tek poezia “Të harroj”, En-
keleda merret përsëri me peizazhin,
duke e vendosur përballë nesh, si për
të pohuar një mendim të vlertë “se
kemi një vend fort të bukur”. Tek
poezia e fundit, “Dibra ime” që është
dhe poezia mbyllëse e librit, malli
dhe dashuria për vendlindjen rrjedhin
fuqishëm tek ajo, ndoshta edhe si
rrjedhojë e faktit se ajo ka qenë fiz-
ikisht larg saj, por siç duket, kjo dis-
tancë fizike, nuk ka shërbyer aspak
si distancë, por përkundrazi, ia ka
rritur këto dy ndjenja të fuqishme,
dhe ja ka bërë më të bukura, më fis-
nike. Së fundmi, i tërë libri me këto
dy ndjesi, të duket sikur është në një
korrelacion, i cili e bën tërheqës atë.

Jam i sigurt që lexuesi do të gjejë
ndjenja të sinqerta dhe diçka të bukur
tek ky libër.

Ilir Lura
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Nga: SHAQIR SKARRA

Nuk ka njeri që ka udhëtuar nga Tirana për
në Durrës dhe të mos i ketë rënë në sy,

buzë autostradës, tek kilometri 9, një godinë
e re dhe e bukur me logon “Aurora Group”.
Megjithatë, pak veta e dinë se kjo është selia
e kompanisë që prej 15 vitesh drejtohet nga
zoti Rakip Suli. Në 5000 metra katrorë sipër-
faqe “Aurora Group” ka ndërtuar godinën ku
gjenden zyrat, magazinat, ekspozitat si dhe
mjaft mjedise të tjera që u vijnë në ndihmë
klientëve për të zgjedhur më të mirën që ato
kërkojnë.

“Aurora Group” e ka nisur aktivitetin e saj
në vitin 1996 nën drejtimin e zotit Rakip Suli.
Aktiviteti i firmës fillimisht ishte në tregtimin
e materialeve të ndërtimit, projektimit dhe
zbatimit, rikonstruksion e rifinitura të mjedis-
eve të brendshme dhe të jashtme të zyrave e
banesave. Shumë shpejt “Aurora Group” sh-
trihet në të gjithë vendin, kjo falë cilësisë së
materialeve që tregton, stafit të specializuar,
duke u dhënë kështu mundësi klientëve në çdo
cep të vendit të kenë pranë shërbimet dhe
produktet e kompanive më të njohura në Eu-
ropë e SHBA. Nga viti në vit kompania “Au-
rora Group” ka një rritje tregu dhe e gjitha kjo
ka ardhur si bashkëpunim i kompanisë me
kompanitë më prestigjioze në Europë e SHBA
si” La Farge Gips”, “Ri gips”, ”Knauf”, “Metax-
iotis”, ”Heraklif”, ” Rockfon”, “Bitum “,
“Stirxps”, “PermaBase”, ”Onduline”, ”URSA”,

por të vlerësojë  dhe artin dhe kulturën

NJERIU QË DI TË BËJË
JO VETËM BIZNES

”Akifix”, ” Decora”, “Prat&Lambert”, ”Iso-
mat”, ”Neboard”, ”Petridis” etj. Përveç kësaj,
“Aurora Group” ka ekskluzivitetin e USG
DONN për Shqipërinë , Kosovën dhe Maqe-
doninë. Kompania e njohur tashmë në vendin
tonë “Aurora Group” po thuaj çdo vit merr
pjesë në panairin e përvitshëm organizuar nga
“Klik Eksko Klik”. Në saj të gjitha këtyre ar-
ritjeve dhe standardeve në cilësi kompania
“Aurora Group” vlerësohet me “Trofeun e Artë
Ndërkombëtar të Cilësisë” në një ceremoni
madhështore në Londër që u zhvillua më 24
nëntor 2008, në prani të 74 shteteve pjesë-
marrës.

Po kush është në fakt Rakip Suli që prej
vitesh drejton një nga kompanitë më të njo-
hura në vendin tonë? Ka lindur më 22 shtator
1965 në Fushë Çidhën, në një familje me emër
të mirë në të gjithë zonën, ku është shquar për
besë, bujari, burrëri dhe atdhedashuri. Shkollën
fillore, tetëvjeçare dhe të mesmen i kreu në
vendlindje. Ishte i ri në moshë atëherë kur fil-
loi punë për herë të parë në administratë dhe
pushtetin lokal, por kujtimet nuk mund të
shlyhen lehtë nga kujtesa. Bashkëfshatarët e
kujtojnë si një djalë kurajoz, që kërkonte shumë
nga vetja, por dhe nga të tjerët. Ky virtyt i
bukur e karakterizon ende edhe sot ndaj deri
në orët e vona të natës qëndron në zyrë ku
largohet çdo natë pasi ikën dhe punonjësi i
fundit. Ishte pikërisht viti 2001 për Rakip Su-
lin, vit që u realizua ëndrra e kahershme e tij
për t’u arsimuar. Pikërisht në këtë vit diplo-

mohet në Fakultetin ekonomik. Por përsëri i
dukej pak dhe kështu përfundon në Tiranë dhe
një fakultet të dytë, juridikun. Rakip Suli ësh-
të figura më influencuese e kyçe për disa nga
vendimet politike, sociale dhe ekonomike të
cilat kanë ndikuar në jetën e qytetarëve di-
branë. Si njeri artdashës, bamirës dhe biznes-
men i suksesshëm, ai sot ka fituar popullaritet
të gjërë. Komuna e Çidhnës e ka nderuar me
titullin “Qytetar nderi” dhe klubi sportiv “Ko-
rabi” me emblemën e mirënjohjes. Është fi-
nancues dhe promotor i disa botimeve me
autor të ndryshëm si dhe disa aktiviteteve që
spikat arti dhe kultura kombëtare. Ndër vep-
rimtaritë kryesore që kanë pasur mbështetjen
e tij të plotë veçojmë: simpoziumi tekniko-
shkencor në Hotel Tirana për “Rrugën e Ar-
bërit” në vitin 2008, si dhe lobimi po për
“Rrugën e Arbërit” që u zhvillua me një pjesë-
marrje mjaft të gjerë në pallatin e Kongreseve
në vitin 2009. Rakipi e do artin, do çdo gjë të
mirë dhe të bukur që lidhet me Dibrën dhe
dibranët. Të gjithë e njohin në Dibër se kudo
ka ndihmuar. Në art e kulturë, në ujësjellësa,
por dhe në objekte kulti, në sport e bamirësi
të ndryshme. Rakipi është ndër biznesmenët
kryesor që prej kaq vitesh që nga koha që ka
filluar e deri tani sponsorizon “Odën Di-
brane”. Po kështu dhe klubin sportiv “Korabi”
në volejboll për femra. Lidhur më këtë, Rakip
Suli është nderuar nga bashkia Peshkopi me
motivacionin “Për kontributin e çmuar që ka
dhënë në 75 vjetorin e klubit sportiv “Kora-

Tek portreti i Rakip Sulit gjejmë të gjitha virtytet
më të bukura njerëzore si thjeshtësia, korrektësia
në punë dhe mes shokëve, dhe falë këtyre virtyteve
të mira ua ka imponuar respektin të gjithëve.

Rakip Suli është figura më
influencuese e kyçe për disa
nga vendimet politike,
sociale dhe ekonomike të
cilat kanë ndikuar në jetën e
qytetarëve dibranë. Si njeri
artdashës, bamirës dhe
biznesmen i suksesshëm, ai
sot ka fituar popullaritet të
gjërë.  Është financues dhe
promotor i disa botimeve
me autor të ndryshëm si dhe
disa aktiviteteve që spikat
arti dhe kultura kombëtare.

bi”. Lidhur me sportin, si një sportdashës i
zellshëm ka sponsorizuar librin “Sporti dib-
ran” me autor Ismet Bellova. Jo vetëm kaq
por ka mbështetur dhe aktivitete të tjera dhe
botime të ndryshme. Rakipi u ka zgjatur dorën
e bujarisë në momente të vështira jo vetëm
dibranëve. E kjo ka një domethënie të madhe.
Është pikërisht ajo bujari e të parëve të tij nga
ka përfituar dhe vetë Rakipi. Megjithëse njerëz-
it nuk ia harrojnë lehtë Rakipi tregohet më
shumë se sa duhet modest, nuk ka shumë
dëshirë t’i kujtojë ato që ka bërë. Jo vetëm një
biznesmen i shkëlqyer e i suksesshëm, jo vetëm
një intelektual i kompletuar, por Rakip Suli
është dhe një familjarë i mirë e një prind shem-
bullor. Megjithëse mjaft i ngarkuar me punë
dhe aktivitete të ndryshme ai përsëri gjen kohë
e i përkushtohet familjes dhe si një njeri ar-
simdashës përpiqet në maksimum për arsimim-
in e fëmijëve. Tek portreti i Rakip Sulit gje-
jmë të gjitha virtytet më të bukura njerëzore si
thjeshtësia, korrektësia në punë dhe mes
shokëve, dhe falë këtyre virtyteve të mira ua
ka imponuar respektin të gjithëve. Është nje-
riu që kemi nevojë të gjithë, por që dhe ky ka
nevojë për ne.

Në foto:
Presidenti

i Aurora Group,
z. Rakip Suli duke
marrë çmimin nga
Presidenti i B.I.D,

Jose Pietro. Londër,
24 nëntor 2008

Ndër veprimtaritë kryesore që kanë pasur
mbështetjen e tij të plotë veçojmë: simpoziumi
tekniko-shkencor në Hotel Tirana për “Rrugën e
Arbërit” në vitin 2008, si dhe lobimi po për
“Rrugën e Arbërit” që u zhvillua me një pjesë-
marrje mjaft të gjerë në pallatin e Kongreseve
në vitin 2009. Rakipi e do artin, do çdo gjë të
mirë dhe të bukur që lidhet me Dibrën dhe
dibranët. Të gjithë e njohin në Dibër se kudo
ka ndihmuar. Rakipi është ndër biznesmenët
kryesor që prej kaq vitesh sponsorizon “Odën
Dibrane”, klubin sportiv “Korabi” në volejboll
për femra, në art e kulturë, në ujësjellësa, por
dhe në objekte kulti e bamirësi të ndryshme.
Rakipi u ka zgjatur dorën e bujarisë në
momente të vështira jo vetëm dibranëve.

cyan magenta yellow black
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Nga: QERAM CIBAKU

I.
Ky fisnik flokë e mjekërthinjur,

kthehet si pelegrin dhe merr arratinë
drejtë rrënjëve të veta Buzëdrinase.
Stërgjyshat e  Prof. Agim Vincës
migruan dhe në shpërngulje lanë
këtu pasuri e relike, zjarre e varre,
kroje e troje, veç ngarkuan topon-
imin me vete...Asish, nuk harruan
Vincën e vet të Sohodollit, të cilën
e ngjizën si mbiemër! Kështu u lidh
jeta e Prof. Vincës midis dy “V”-ve,
midis Vincës dhe Veleshtës. Mbetën
rrathët koncentrikë të mallit të tij,
që dridhin telat e shpirtit të malluar
endacak, se Shpirti është përgjysmor-
ja mes Tokës dhe Zotit...

Një zemër brengoset në kufijtë e
pikëllimit, teksa i kthehet trollit dhe
viseve të shtëpisë së vogëlisë së vet.
Një kokteil malli e pikëllimi për
vendlindjen e kisha gjetur të mbush-
ur nga Esenini, në poemën për
vendthin e tij:”Prandaj malli më
merr së largu,/Mall rinie që larg më
ka shkuar.../S’të harroj ty shtëpi e
dashur ,/Me dritaret e kaltra, të
tua”.Një kukrek poetik të ngjashëm
na ka falë dhe Prof.Vinca përmes një
kupe malli me librin “Feniksi”
(1972): “Në një shtëpi përtrollzë,
shtëpi fshati,/ Më lindi nëna mua,
fëmijën e tetë; / Një ditë maji, kur
im atë Nexhati,/ lëronte arën me
parmendë”. Nëpër këto vargje stre-
hohen kujtimet e brengat, rrugicat
me thana e kulamana, kalldrëmet që
i rreh netulla për çdo agim, mësh-
teknat kryevarë që fshikullohen nga
ujërat e Çavicës dhe Gjelagjoshtit,
faqekodrat e lëndinat shtruar me lis-
na e lulevëjske, brezat e avllive të
shërbetosura me gëlqere, sokaqet që
trazohen nga troku  i kuajve që gri-
sin mesnatën me hanzë e istë në qiel-
lin veror në ngutin e udhës së largët
drejt malit të Tershojzës dhe Grad-
ishtit; mullarët e barit të thatë dhe
kungujt që si kokëprifti e rruar varen
nëpër porende. Pastaj, varret me so-
lemnitetin e ftohtë e paqen e frik-
shme, ndër plepa e qiparisa skarrag-
jatë që i shkund e i ngërthen veriu si
kërraba të ngatërruara nën të verdhën
e lame të hënës. Kjo keqardhje vet-
mitare të mbush me pendesa për
mungesat e pakthyeshme...

II.
Sa herë shfletojmë e lexojmë nga

ose mbi Prof Agim Vincën, ne
mëvetësojmë vlerën dhe vlerësimin
rreth tij. Delirojmë laznueshëm egon
tonë kryeneçe, e cila mundën
rrokullimthi modestinë tonë të
vobektë, si pjesë e psikës njerëzore.
Është brenda natyrës njerëzore që
njerëzit e shquar “t’i përvetësojë”
kush të mundi...(Ndoshta kjo ndodh
dhe me shkruesin fanatik të këtyre
radhëve). Prof.Vinca është kryeemër,
që “V”-të e tij i detyrohen pasos me
mirënjohje, tani, në të gjallën e tij
dhe tonën! Unë thjesht mburrem me
përmasën e këtij dimensioni sa dib-
ran, aq strugan e prishtinali, këtij
Buzëdrinasi, që pa pré merr arratinë

Borxhi i pelegrinëve për
vend-lermin ose stërgjysh-lindjen!

Mbresë pa mbaresë dhe përcjellje e pa autorizuar....

kah vend-lermi apo ka dheu stërgjy-
shnor.

III.
Në kopertinën e pasme të librit

“Thatina e Dibrës dhe shpirtra në
qiell” kam ngjitur një fragment nga
“Të mjerët” e Viktor Hygoit. Shkrim-
tari i përbotshëm ka shpalosur në këtë
dy faqesh sonatën e mallit për qyte-
tin e lindjes së shpirtit të tij, para se
ishte një gur të shkulur… Mbushem
me një lajtmotiv sa herë e lexoj, një
drithërimë malli më kaplon si shirit
nëpër trup e deje dhe malli më hedh
në ato vise të Sohodollit, tek nëna
ime...Ai shpreh se “ka mundësi që
atje ku autori do t’i çojë lexuesit
duke thënë: “Në filan rrugë ndodhet
filan shtëpi”, të mos ketë sot as sh-
tëpi, as rrugë”…dhe më tej:

”Përsa i përket autorit, ai nuk e
njeh Parisin e ri dhe shkruan për Pars-
in e vjetër, që e ka ndër sy, në një
iluzion që për të është i shtrenjtë. Sa
e ëmbël është për të, të ëndërrojë se
prapa tij mbetet diçka nga ajo që
shikonte kur ishte në atdheun e vet
dhe që nuk është shuar gjithçka ako-
ma Përsa kohë që vete e vjen nëpër
vendin tënd të lindjes, të duket se
rrugët janë të rëndomta, se dritaret,
pullazet e dyert nuk janë asgjë për
ty, se muret janë të huaja, se pemët
janë pemët e para që të zë syri, se
shtëpitë ku ti nuk hyn s’kanë të bëjnë
me ty, se pllakat e rrugës ku ecën
janë gurë. Më vonë, kur nuk je më
aty, atëherë e kupton se këto rrugë
janë të dashura, se ke mall për këto
pullaze, këto dritare e këto dyer, se
këto mure të janë bërë të domos-
doshme, se këto pemë janë të dashu-
rat e tua, se në këto shtëpi ku nuk
hyje, në fakt kishe hyrë përditë dhe
se në këto pllaka të rrugës ke lënë
një pjesë të trupit, të gjakut dhe të
zemrës sate. Të gjitha këto vende,
që njeriu s’i shikon më, që nuk do
t’i shikojë ndoshta kurrë dhe për të
cilat ruan ninëzën në kujtesën e vet,
marrin një hijeshi të dhimbshme, i
rikthehen ndër mend me
melankolinë e një fanitjeje, ia bëjnë
tokën e shenjtë, të dukshme dhe
janë, madje, si të thuash vetë fytyra
e atdheut; ti i do e i sjell ndër mend
ashtu siç janë, ashtu siç ishin, dhe
ngul këmbë në këtë gjë dhe nuk do
që të ndryshohet asgjë, sepse me fy-
tyrën e atdheut ti je i lidhur si me
fytyrën e nënës”. 

Ja kisha përcjellë këtë copëz ën-
drre Prof.Vincës, i cili trazuar nuk
vonoi të përgjigjej: “Pasusin e Hy-
goit e gjeta fare lehtë te “Të
mjerët”... I mrekullueshëm Hygoi,
pa dyshim, ...Ndoshta në të ka diç-
ka nga Thatina e dikurshme e Di-
brës, ku flenë shpirtrat e të parëve
të mi dhe nga janë rrënjët e mia”.

Lajtmotivi mu bë më i afërt, kur
lexova fjalën që Prof. Agimi kishte
mbajtur me intelektualët në
vendlindje të titulluar “Veleshta si
metaforë”. Këtë ese pa marrë lejen e
autorit, vendosa ta ndaj me lexuesin
e vlertë...

VELESHTA SI METAFORË
(Ode për vendlindjen)

Agim Vinca

Dyzet vjet më parë, si student i
posadiplomuar në Prishtinë, shkro-
va poemën Vargje për Veleshtën, të
cilën e pata botuar fillimisht te gaze-
ta e atëhershme “Flaka e vëllazërim-
it” dhe pastaj edhe në librin tim të
parë me poezi Feniksi (“Flaka”, Shk-
up 1972). Në vargjet e kësaj poeme,
shumë të dashur për mua, ndër të
tjera, shkruaja:

“Jam unë, biri yt, Veleshtë/ unë -
biri yt shkollari,/ jam unë që po të
flas./ Jam unë që të rri para e mbas/
dhe pulsin ta mas/ dhe hapat t’i
numëroj./ Letërnjoftimin tënd mbaj
në xhep/ dhe e shfletoj kudo që ësh-
të nevoja, emrin dhe mbiemrin ta
shqiptoj,/ pa m’u marrë goja./ Unë
flas me gjuhën tënde të thjeshtë/ dhe
kudo që shkoj, kahdo që shkel/ Jam
një copë Veleshtë”.

 Së shpejti do të mbushen plot
dyzet vjet nga koha kur janë shkruar
këto vargje (prill-maj 1971), që
përçojnë edhe sot, pak a shumë, të
njëjtin emocion: dashurinë për
vendlindjen dhe mishërimin me fa-
tin e saj.

Shumë ujë ka rrjedhur nga ajo
kohë, shumë gjëra kanë ndryshuar,
shumë njerëz nuk janë më në mesin
tonë; kanë ikur përgjithmonë. As unë
nuk jam ai poeti entuziast, që shk-
roi vargjet e mësipërme. Por vazh-
doj të jem, sikurse Ju, secili veç e
veç dhe të gjithë së bashku, kudo që
jam dhe në çdo kohë, “një copë
Veleshtë”! Sepse, të gjithë ne, pa
përjashtim, jemi të lidhur ngushtë,
pazgjidhshmërisht, me këtë vend ku
kemi parë për herë të parë dritën e
diellit dhe ku kemi bërë hapat e parë
në jetë dhe që e duam secili në
mënyrën e vet.

“Ne me demandez pas pourquoi
j’aime la Touraine? (Mos më  pyes-
ni pse e dua Turenin?) - thoshte
Balzaku i madh për krahinën nga e
cila vinte dhe përgjigjej: «Unë e dua
atë jo si fëmija djepin, as siç e duam
një oazë në shkretëtirë; unë e dua
ashtu si një artist e do artin», duke
shtuar se pa Turenin, ndoshta, nuk
do të mund të jetonte.

Kështu shkruan Balzaku te romani
Zambaku në luginë.

Mos më pyetni pse e dua Velesh-
tën, të djeshmen dhe të sotmen; atë
të shtëpive përdhese me qita, të
varfër, por plot jetë dhe këtë të vilave
luksoze, të bukura e komode, por
shumë herë bosh, pa njerëz brenda;

Veleshtën të qerreve me qe dhe të
veturave super-moderne. Të parën
sidomos...

Jetojmë në erën e globalizmit dhe
pakkush nga ne jeton më në fshatin e
tij të lindjes, siç pat thënë nobelisti
polak, Çesllav Millosh, i cili pjesën
dërrmuese të jetës e kaloi në Paris e
Nju-Jork, për t’u kthyer sërish në fund
si elefanti në vendin lindor, ku mby-
lli sytë përgjithmonë. (Vdiq më 19
gusht 2004 në Krakovë).

Vendlindja apo vendlermi, si
thoshin rilindësit tanë, shumica syr-
esh mërgimtarë të përjetshëm, është
vendi me të cilën na lidhin fije të
shumta, të dukshme e të padukshme
dhe mbi të gjitha kujtimet e fëm-
ijërisë, stinës më të bukur të jetës.

“Do të vij tek ti,/ të zhytem krye-
hutas në Dri’/ të kridhem thellë në
ujërat e tij/ të notoj syçelë pas fëm-
ijërisë/ si pas gurëve të bardhë dikur”
- shkruaja në atë poemën time rinore
për Veleshtën, me të cilën e nisa këtë
fjalë fjalë timen modeste, të shkruar
apostafat për këtë rast.

Më lejoni t’ju them, të dashur
miq, se kjo “zhytje” ende s’ka marrë
fund (sa do të zgjasë nuk e di, por
jam i bindur se do të vazhdojë edhe
pas meje); unë jam në kërkim të fëm-
ijërisë dhe të Veleshtës sime të dikur-
shme, e cila, për mua personalisht,
më shumë se një vendbanim konkret,
real, tokësor, është një realitet virtu-
al dhe një metaforë.

Ç’është vendlindja? A mund të
përkufizohet ajo?

Të provosh ta përkufizosh
vendlindjen është njësoj si ta fusësh
në kallëp zjarrin, dashurinë, mallin…

Vendlindje është toka dhe qielli,
bari që mbin në pranverë dhe stre-
hët që pikojnë në vjeshtë; xixëllon-
jat në netët verore dhe qirinjtë e ak-
ullit në dimër; vendlindje janë ritet
e Ditës së Verës dhe festave të tjera
të motmotit, të lashta sa vetë bota;
vezët e skuqura me lëvore qepe dhe
kukurekët herakë, kasnecë të stinës
së re, që stolisin dyer e dritare, tok
me shamitë e nuseve veleshtare; janë
jargavanët (agravonat) që çelin obor-
reve pranë avllive dhe aroma e tyre
dehëse; vendlindje janë dasmat,
këngët, vallet, por edhe takimet,
ndarjet, vdekjet dhe varret (ah,
varret!)… “Stërgjyshërit ku kanë qënë
dhe varret që kanë lënë”, siç do të
shoshte Çajupi i përgjëruar për She-
perin e tij atje në Misir.

Vendlindja është djep i frymëzim-
it, arkiv i kujtesës, peng i shpresës.
Shkronja “V” si vetëtimë në ballë!
Rrëfimet për trima e kaçakë me nam;

për rapsodë e valltarë me talent të
rrallë, që janë pjesë e kujtesës sonë
kolektive dhe dëshmi e dhuntisë kri-
juese të njerëzve të kësaj treve. Vallet
dyshe të burrave dhe vajtimet e grave
veleshtare, që t’i kujtojnë tragjeditë
antike, e që na shtyjnë të mendojnë se
Veleshta jonë, sikurse edhe simotrat e
saj përreth, ka pasur në të kaluarën
Safot dhe Homerët e vet anonimë, ash-
tu siç i ka sot poetët, artistët dhe in-
telektualët e vet me emër.

Ky është imazhi i vendlindjes për
brezin tim dhe ata para nesh. Për
brezat që vijnë, ata që i takojnë Ve-
leshtës së re, kësaj që quhet New
Veleshta, si shkruan në atë tabelën
në hyrje të fshatit, ky imazh mund
të jetë krejt ndryshe.

Gjithkush ka Veleshtën e vet, që
e ruan në kujtesë si gjënë më të sh-
trenjtë.

Më ka rënë të flas nëpër tribunat
e botës, deri edhe në Romë, Paris,
Berlin e Nju-Jork, por shumë rrallë
këtu ku kam lindur e jam rritur. (Dhe
kur them kështu, më shumë se Ve-
leshtën, kam parasysh Strugën, që
është qendër komunale dhe ku push-
tetin tash sa vjet e kanë shqiptarët).
Nuk më është dhënë ky shans në
vendlindjen time të dashur. Nuk e
di pse.

Si bir i saj, kam bërë për të aq sa
kam mundur. (Të tjerët le ta vlerë-
sojnë në është shumë a pak). Jam
përpjekur t’ia rris namin, t’ia lartë-
soj emrin dhe t’i dal zot në ditë të
vështira. Si poet kam thurur shumë
vargje për të, kurse si njeri e intelek-
tual jam vënë në mbrojtje të nderit
të saj me shkrimet (dhe veprimet) e
mia edhe në kohën kur fjala matej
në kandarin e farmacistit, si i thonë
një fjale, kurse çdo hap i bërë për të
mirën e saj si pjesë e tërësisë që i
takon, botës së njerëzve që flasin
shqip dhe që e quajnë veten sh-
qiptarë, ndiqej hap pas hapi nga
qentë roje të regjimit.

“Pak kam bërë - thoshte Brehti,
njëri nga kundërshtarët më të mëd-
henj të nazizmit dhe të çdo
ideologjie totalitare, në testamentin
e tij poetik Atyre që vijnë pas nesh,
por jam i bindur se sunduesit më të
qetë do të ishin pa mua”.

Citova pjesë nga poema e her-
shme Vargje për Veleshtën. Do të
mund ta lexoja poezinë Plepat e
vendlindjes, për të cilën miku im
poet, Jusuf Gërvalla, qe shprehur me
fjalët më të mira në kohën kur u
botua (e pata takuar rastësisht në
hotel “Metohia” në Pejë, ditën që
doli vjersha në fjalë te “Rilindja”,

“Pasusin e Hygoit e gjeta fare lehtë te
“Të mjerët”... I mrekullueshëm Hygoi,
pa dyshim, ...Ndoshta në të ka diçka
nga Thatina e dikurshme e Dibrës, ku
flenë shpirtrat e të parëve të mi dhe nga
janë rrënjët e mia”.

(Vijon në faqen 21)
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Takim me Isa Elez Ndreun

Kristo Zharkalliun e kam njohur në vitin 1996, në muajin e parë të jetës në emigracion.
Makina e tij e shkrimit “Omodoro”, dhuratë nga Kanadaja e mikut të tij të ngushtë Kamber
Merdinit, do të më shoqëronte për vite të tëra derisa erdhi kompjuteri.

Kristoja ka një kujtesë që po të thosha fotografike është shumë pak. Kujtesa e tij është tërë
jetë, është me shpirt, depërton në zemrat e njerëzve.

Kur Kristoja nisi të bashkëpunojë me “Gazeta e Athinës”, shkrimet e tij i kalonte më parë
nëpër duart e mia, çka e quaja nder dhe besim. Kishim dhe kemi një shoqëri, tashmë
pesëmbëdhjetëvjeçare, të pandarë.

Shkrimi për Isa Ndreun ishte një befasi për mua. U ndjeva krenarë për mikun tim, për
nderin që më bënte duke më dhënë të lexoj i pari një histori sa dibrane po aq kombëtare.

Shkrimi u botua në “Gazeta e Athinës”, si shihet në faksimile, më 24 maj 2002.
Gazetën ia dhashë mikut tim Hajri Mandri si vlerë për Isa Ndreun dhe Kristo Zharkalli-

un.
Shkrimin po e përcjell të plotë,( me dijeninë e autorit) pa asnjë ndryshim, me dëshirën

e asaj kohe të Kristos “...se Isa Elez Ndreu rron akoma në Itali dhe vazhdon veprimtarinë e
tij ekonomike-industriale”...

Për Të, për mua, dhe për të gjithë, atdhetari Isa Elez Ndreu, rron e do të rrojë...
Abdurahim Ashiku

Athinë, 25 mars 2011Nga: KRISTO ZHARKALLI

Kur nisa të shkruaj, ose më mirë
të shkëpus nga shënimet e mia

të shumta, shkrimet rreth disa fig-
urave të shquara në mërgim synoja
të shkruaja shumë më tepër, jo duke
e pasur ambicien që ti përshkruaj,
ose “të bëj jetëshkrimin e tyre”, por
që të nxis studiues të tjerë të merren
seriozisht me këto figura me shpresë
se kështu nuk do të harrohen në
thellësi të një kohe kaq të errët për
kombin shqiptar.

Falë verbërisë së fanatizmit poli-
tik, desh u la në harresë një nga faqet
më të lavdishme të luftës kundër ser-
bomëdhenjve që e bëri për vite me
radhë familja e Ndreut, me kryesor-
in dëshmorin e demokracisë Eles
Jusuf Ndreu.

Është e vërtetë se me errësimin e
historisë, sa kohë isha në Shqipëri,
nuk kisha dëgjuar pothuajse asgjë për
këtë familje ndërkohë që bash-
këluftëtari i Eles Jusuf Ndreut, Ba-
jram Curri ishte shpallur hero ko-
mbëtar. Do të priste dikush se për-
derisa familja Ndreu kishte qenë Fan-
oliste dhe antizogiste, të vihej në të
njëjtin piedestal me Bajram Currin
ose të paktën të kishin vlerësuar qën-
dresën e saj antiserbe, kur shovin-
istët serbomëdhenj donin të shuanin
nga faqja e dheut të tërë kombin ar-
bëror...

Kësisoj kur u gjenda në Perëndim,
fati e solli që të lidhem me djalin e
Cen Elezit, Isa Elez Ndreun.

“Isa Elez Ndreu ka lindur në Sll-
ovë më 7 mars 1919 dhe është pin-
joll i familjes së mirënjohur dibrane
të Ndreve, djalë i Cen Elezit dhe nip
i zëmadhit Eles Jusuf Ndreut, të cilët
luftuan pa ndërprerje kundra serbëve
në mbrojtje të integritetit të Atdheut
tonë, Shqipërisë.

Isa Elez Ndreu ka krye mësimet e
para në Kastriot të Peshkopisë, të
mesmet i ka ndjekë në normalen e
Elbasanit dhe të naltat i ka krye në
Institutin “Manzoni” në Firenze. Po
në Firenze ka ndjekë studimet në
Fakultetin e Drejtësisë.

Isa Elez Ndreu njihet ndër tregje
të huaja dhe të Italisë si industrial i
shquem dhe serioz, ndërsa në rrethet
shqiptare të mërgatës çmohet  si Kry-
etar i Bashkimit Demokrat Shqiptar
dhe në qarqet intelektuale shqiptare
dhe të huaja si dashamirës të shtyp-
it, i ndërmarrjeve kulturore e sho-
qërore...”

Ky është një shënim i shkurtër
biografik  i shkrojtur nga publicisti i
njohur Lec Shllaku. Sigurisht unë nuk
i kisha parasysh të gjitha këto, po të
përjashtojmë ndonjë shkrim të sh-
kurtër që kisha lexuar në gazetat e
diasporës kur ky mirrte pjesë në ak-
tivitete të emigrantëve ose i finan-
conte këto aktivitete.

Besoj se që të kuptojmë se  çfarë
njeriu ishte Isa Ndreu (atëherë) du-
het të flasim për interesimin që tre-
goi ky njeri ndaj meje.

Fillimisht më kishte shkrojtur një

letër miku im Kamber Merdini që
më kërkonte të mësoja adresën e tij
sepse Kamberi ishte po nga Dibra,
madje nga Sohodolli, një fshat në
lokalitetin e Kastriotit. Ishte e çudit-
shme se sa gjëra mund të mësoje nga
Kamberi, megjithëse ai deri atëherë
s’kishte lexuar asnjë libër (këtë
sëmundje i ja vura unë më vonë).
Në rrethanat e mia të një izolimi të
plotë “shtatëvjeçarit të Juntës” nuk
ishte e lehtët të komunikoja me
emigrantë të shumtë, kur çdo gjë
kontrollohej dhe mund të themi se
kanali i vetëm ishte Kamberi i cili
herë-herë më dërgonte edhe ndonjë
gazetë duke e kamufluar në mënyra
të ndryshme. Kishim arritur pra të
mësojmë të rejat shqiptare vetëm
nëpërmjet Radio Tiranës! Dihet sa
të mangëta ishin këto të reja, por për
emigracionin nuk dëgjohej asgjë.
(Në atë kohë Tirana ishte në ballë të
“informacionit” për grekët demokratë
dhe thuhej se programet shqiptare në
gjuhën greke ishin kaq të dëgjueshme
sa edhe Dojçe Velle dhe BBC. Ç’të
bënin njerëzit? Besonin në ...Sh-
qipërinë Socialiste!).

Sigurisht pas ’74-trës gjendja ndry-
shoi, ndonëse gradualisht, në Gre-
qi, dhe lidhjet e mia ishin bërë më
të ngushta me emigracionin, por për
këtë kam bërë fjalë edhe herë tjetër.

Kur më shkrojti letrën e parë dhe
më dërgo revistën Lec Shllaku nuk
kisha as synime as edhe shpresë që
të bëhem “mik” i një industrialisti
të fuqishëm shqiptar që nuk ma kish-
te marrë mendja se dikur do të in-
teresohej për mua, përderisa unë isha
jo vetëm krejt i panjohur deri atëherë,
por edhe i izoluar dhe isha marrë më
shumë me gjendjen e brendshme të
Greqisë se sa me “çështjen sh-
qiptare” si ishte bërë zakon  të qu-
het, ashtu si quhet edhe sot. Sigur-
isht kurrë nuk kisha pushuar të shk-
ruaj dhe të studioj meqenëse fati e
solli të punoj në një shtypshkronjë
dhe pastaj në një nga gazetat më të
fuqishme të Greqisë, por kjo gjith-
një në kuadrin e inkuadrimit në jetën
dhe në shoqërinë greke. Është e qartë
se kur erdha në kontakt me Lecin,
kisha mjaft lidhje me shqiptarët e
Amerikës dhe të Francës (gjithnjë falë
Kamber Merdinit) dhe mund të them
se shumë pak gjëra kisha dëgjuar për
një parti që quhej “Bashkimi
Demokrat” dhe vepronte kryesisht në
Itali. Sipas të dhënave që kisha deri
atëherë dilte se kjo parti kishte pas
simpati dhe afri ideologjike me atë
fashiste, por nga sa mësova më vonë
këto nuk ishin veçse thashetheme.
Thjesht ishte një parti shumë e vogël
që drejtohej nga dy burra të mençur
dhe të rëndësishëm, njeri ishte in-

telektual i shquar, Lec Shllaku dhe
tjetri industrialist i fuqishëm me
ndjenja të thella mëmëdhetare, Isa
Elez Ndreu.

Pasi Leci më dërgoi disa herë “të
falat e Isait” një ditë më habiti kur
mora një kartolinë nga dora e tij. Më
shkruante disa radhë
dashamirëse...”Jam shumë i kënaqur
që kemi një bashkatdhetar në zemër
të Greqisë dhe se revista jonë çmo-
het prej jush dhe do t’ju lutesha në
se aty ka shqiptarë të tjerë u bani të
njoftun revistën tonë. Ju pres me u
taku në Firenze dhe dëshiroj me më
konsideru mik...”

Befasia për mua ishte e madhe
sepse deri atëherë besoja se ai vetëm
interesohej për financimin e revistës
dhe nuk çante kokën nga kush dhe
ku lexohej ajo. Që atëherë, në të
gjitha festat fetare të krishterimit dhe
të myslimanizmit dhe, sidomos në
ato kombëtare, ai do të më dërgonte
një kartolinë të shtypur posaçërisht
prej tij për miqtë më të mirë, zakon-
isht me Skënderbeun dhe heronjtë e
Rilindjes. Kështu kuptova se ai bënte
një jetë aktive kombëtare dhe ruante
lidhje të ngushta me të gjitha qarqet
e emigracionit shqiptar dhe, sidomos
me arbëreshët e Italisë dhe kosovarët
e emigracionit.

Meqenëse unë nuk kisha kurrfarë
ndikimi në atë që quhej “emigra-
cion”, thua se më donin vetëm si
simbol që të faktojnë se kudo ka
mëmëdhetarë.

Domosdo nga revista kisha in-
formim të gjerë për emigracionin dhe
fillova të marr edhe unë pjesë aktiv-
isht me shkrime të ndryshme...
pseudonime të ndryshme sepse sig-
urimi (jo vetëm ai shqiptar) ndiqte
çdo lëvizje, çdo fjalë të shkruar dhe
domosdo kush e shkruante.

Isha në dijeni nga shkrime dhe letra
të ndryshme se po bëhej përpjekje të
emërohej një shesh i Parisit si “Sheshi
Skënderbeg” me rastin e 500 vjetorit
të vdekjes së Heroit Kombëtar. Kra-
has përpjekjeve të shumë shqiptarëve
një rol parësor ka lojtar Isa Ndreu,
Lec Shllaku dhe domosdo revista
“Koha jonë”. Pas përpjekjeve dh-
jetëvjeçare më 1978, Këshilli Bash-
kiak i Parisit, me kryebashkiak Zhak
Shirak (presidenti i sotëm francez)
miratoi emërtimin e sheshit “Gjergj
Kastrioti – Skënderbeg”.

Është e vërtetë se unë nuk kisha
marrë pjesë në këtë fushatë, sepse
nuk kisha mundësi por asqë besoja
se do të realizohej kurrë. Merreni me
mend habinë dhe gëzimin tim kur
mora një ftesë për të marrë pjesë në
përurimin solemn dhe festim të këtij
sheshi. Veçse për mu ftesa të tilla
mirrja përditë nga të gjitha anët e

botës, për mbledhje, kongrese, festa
etj. nuk kishte asnjë peshë, kurrë nuk
munda të udhëtoj dhe kjo për arsye
të thjeshtë ekonomike.

Duket se Isa Ndreu e kishte para-
sysh këtë “dobësi”. Bashkë me ftesën
më dërgonte një letër ku më thosh-
te: “Bashkangjitur ju dërgoj edhe një
çek për shpenzimet tuaja të para, si-
domos për biletat e aeroplanit e për
do shpenzime të duhuna për
udhëtimin në Francë. Atje do të kini
të siguruara të gjitha shpenzimet prej
meje dhe e quaj nder që të të kemi
mes nesh. Miku yt, Isai”.

Më thoshte gjithashtu se ceremo-
nia solemne do të bëhej më 6 maj
1980 dhe se aty do të përfaqësohej i
tërë emigracioni shqiptar në botë.
Kishin ardhur përfaqësues të të gjitha
partive, ngjyrave si dhe përfaqësues
të klerit shqiptar. Arbëreshët kishin
ardhur me një përfaqësi shumë të
madhe.

Unë isha i panjohuri nga të gjithë
dhe në aeroport më priste Leci duke
ditur orën që do të arrija në Orli.
Dhe besoj se për të parën herë në
histori zbritën në atë aeroport kaq
përfaqësi shqiptare. Atje dëgjoje
emra bombastikë të së kaluarës që
tashmë ishin shndërruar në skelete
dhe pleq mjeranë, po shikoje edhe
të rejat arbëreshe që përbënin korin
kishtar dhe kombëtar, si dhe disa
klerikë. Si nga arbëreshët dhe nga
mbeturinat e emigracionit. Më bëri
përshtypje që shumica njiheshin
ndërmjet tyre.

Fjalën solemne e mbajti inxhin-
ieri Vasil Germnji duke pas pranë
gjithnjë Isa Ndreun. Domosdo pranë
tyre gjendej edhe Leci e shumë të
tjerë, sidomos gjatë meshës në
kishën madhështore Notre Dame.
Vura re se shumica e tyre, sidomos
të moshuarve të njohur mes tyre
përqafoheshin e putheshin duke u
krenuar me të drejtë se po arrinin që
në zemër të Kryeqytetit Francez një
shesh do të mbante emrin e Heroit
Kombëtar Shqiptar.

Në mes të atyre njerëzve dhe të
asaj atmosfere festive, unë e ndjeja
veten tepër të vetmuar dhe, pse jo,
të trishtuar. Të gjithë e dinim se për-
faqësonim një të kaluar të perëndu-
ar dhe atëherë shpresat tona  ishin
krejt të paqena se dikur do të
mundeshim të ktheheshim në Atd-
he. Nga ana tjetër kushdo nga ne
përfaqësonte një tragjedi, cilido prej
nesh kishte lënë prapa njerëz të
dashur dhe varre të hapura nga dora
vëllavrasëse. Ndërkohë nuk kisha
mundur ti afrohesha Isa Ndreut i cili
ishte gjithnjë i rrethuar nga “burra
me rëndësi”, (kur ka torba fiq),
vetëm kisha mundur ta përshëndes

duke i dhënë dorën ndërsa Leci i
thoshte se kush isha. Ai kishte mun-
dur të murmurisë “gëzohem shumë”,
sepse dikush tjetër, një burrë i
moshuar e tërhiqte tutje që ti tregon-
te diçka.

Ishte burrë i pashëm atëherë Isai
dhe megjithëse ishte 61 vjeç, ako-
ma nuk ishte thinjur.

Vetëm kur mbaroi ceremonia dhe
njerëzit filluan të ndahen me
përqafime e premtime, Leci mu afrua
dhe më tha se më kërkonte Isai.

Ai më përqafoi me ngrohtësi
duke thënë: “Kisha shumë kureshtje
me të njoftë! Të lumtë që more mun-
dimin me ardhë. E shikoni, këtu ish-
te i ftuar edhe ambasadori i Tiranës,
por ai nuk e bani kabull me nderu
Skënderbeun e me bisedu me emi-
grantët! Me thanë të vërtetën mirë
bani se kishte rrezik me u kriju ndon-
jë gjendje e pakandëshme...”

Nuk folëm shumë. Më shumë më
pyeti ai për rrethanat e jetës në
Athinë duke më pyetur në se kisha
ndonjë nevojë të ngutshme. E sig-
urova se ka bërë mjaft dhe se po të
kisha mundësi do të shkoja ta takoja
në Firenze.

Nuk shkova kurrë, as e takova herë
tjetër. Vetëm kartolinat e tij vazh-
duan të më vinin deri në vitin 1991.

* * *

Kam përshtypjes se Isa Elez Ndreu
rron akoma në Itali dhe vazhdon ve-
primtarinë e tij ekonomike-industri-
ale. Si dhe me të tjerët edhe me të
kemi prerë çdo kontakt gjatë këtyre
vjetëve. Do dëshiroja dikur të udhë-
toja bashkë me mikun e vjetër të
emigrimit Kamber Merdinin dhe
mikun e ri Abdurahim Ashikun në
Dibër për të gjetur e takuar
pasardhësit e Eles Jusuf Ndreut. Ashtu
siç do të doja që dikur të kisha
mundësi të shkruaja një punim të
gjatë jo vetëm për këtë burrë por edhe
për shumë emigrantë të tjerë si Ernest
Koliqi, për albanologun Jahallas, për
“Artan Ilirin”. Karl Gurakuqin, pro-
fesor Namik Resulin dhe për shumë
të tjerë.

Por me qenë se nuk i kam
mundësitë dhe rrethanat le të
shpresojmë se do të gjenden pena të
forta që të bëjnë atë që unë nisa
vetëm si shenjë nderimi ndaj disa
burrave që e shkrinë jetën e tyre për
mbarëvajtjen  e Kombit Shqiptar.
Besoj se me sa më shumë figura të
artit dhe të kulturës, akoma edhe të
biznesit ndërkombëtar, do të pa-
surojmë thesarin e historisë ko-
mbëtare, aq më mirë do të jetë për
të ardhmen.

Athinë, maj 2002
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NË VEND TË HYRJES
Kisha vite që ëndërroja të punoja në Kos-

ovë. Më bluante në kokë mendimi se atje, jo
vetëm kemi të bëjmë me një gjeologji shumë
interesante por, dhe me pasuri minerale të
mëdha. Kisha shumë arsye që mendoja kësh-
tu. Pak kisha lexuar për Kosovën sa i përket
profesionit tim. Në veçanti për gjigantët,
Trepçën, Obiliçin dhe për disa vendburime të
tjera kryesore isha njohur më në detaje me
botimet që u bënë në Shqipëri pas vitit 1973,
nga profesorët Shqiptar që dhanë mësim në
Universitetin e Prishtinës. Megjithatë mendoja
se studimet dhe udhëheqjen e tyre në Kosovë
i kanë realizuar Serbët. Më brente nga brenda
mendimi se shumë gjëra fshihen. Specialistët
Kosovarë janë parë si “delja e zezë” prej tyre.
Në këtë kënd-vështrim dhe mundësia e njo-
hjes së gjeologjisë së Kosovës nga ana e tyre
në përgjithsi, është patur në qendër të vë-
mendjes nga autoritetet Serbe apo Jugosllave,
në drejtimin negativ, atë të mosdhënies të
gjithçkaje, vetëm e vetëm që situatën ta kenë
nën kontroll ata, dhe prej tyre, të vëzhgohej e
drejtohej gjithçka. Shumë vite më është dhënë
mundësia të punoj në zonën kufitare me ish
Jugosllavinë, më konkretisht me Kosovën dhe
ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Nga
Fushë Studna e largët, Zona e Trebishtit,
Kërçinit, Skërtecit, Gramës, Korabit, Kullës së
Zyberit, Kepit të Zanit, Postës së Shtjerupes,
Kalabakut e deri në Morinën e Kukësit, po
thuaj me pëllëmbë, kur thonë, e kam shkelur
atë zonë kufitare, shqiptarë me shqiptarë. Kam
patur dëshirë të madhe të dija ç’bëhet matanë
kësaj vije kufitare, “kësaj vije të padrejtë të
vënë nga politika, të vënë nga pushtuesi më
gjakatar i  trojeve etnike shqiptare”, se
gjeologjia nuk ndahet me kufij politikë, ajo
nuk ka lidhje me kombet dhe politikën, ajo
është shkencë, dhe si e tillë zhvillohet sipas
ligjësive të saj, kërkon të korrelohet pa kufij.
Vitet bënë të tyren. Gjaku i Kosovarëve ndër
shekuj, më në fund, filloj ti jap frytet e veta.
Ushtria Çlirimtare e Kosovës, si produkt i aku-
mulimit maksimal të urrejtjes ndaj pushtues-
it, në akordim me mbrojtësen e lirisë së popu-
jve –NATO-n, e largoj kulçedrën shekullore
të armatusur gjerë në dhëmb, Serbinë. Kosova
shpalli pavarësinë dhe ecën drejt antarësimit
në Kombet e Bashkuara, drejt sovranitetit të
plotë, duke i dhënë fund zgjedhës së rëndë e
të gjithanëshme shekullore Serbomadhe.

PLOTËSIMI  I DËSHIRËS TROKET...
Ishte fundi i muajit maj 2009. Në pasditën

e vonë po punoja në zyrë, kjo falë dhe afërsisë
së sajë me shtëpinë ku banoj së fundmi në
Tiranë. Kontrolloj adresën në internet mos kam
ndonjë e-mail. Midis tyre veçoj njerin. Kërko-
hej të merrja pjesë, ose më sakt ftohesha të
merrja pjesë në një tendër në Kosovë, për ko-
rrelimet gjeologjike të planshetave kufitare
midis Kosovës dhe Shqiperisë, e thënë me gju-
hën e nacionalistit (i përkas kësaj ideje, edhe
pse pa kartë antarësie), do lidhnim gjeologjinë
e Shqipërisë londineze, me gjeologjinë e një
pjese në vazhdim të trojeve etnike, të trojeve
tona natyrore (pjesë të Shqipërisë së vertet),
që sa po kishte fituar lirinë, e ku pushtuesi
historik akoma nuk ja njeh, që njihet me em-
rin Kosovë. Them kështu pasi ka dhe atdhetarë
që me emrin Kosovë kuptojnë territore shumë
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më të mëdha se kufijt aktual të Kosovës që
shpalli pavarësinë. Në këtë rast gjërat duheshin
peshuar. Tjetër eshtë dëshira dhe tjetër janë
mundësitë dhe aftësitë profesionale. Për
dëshirën dhe vullnetin për të kontribuar në
Kosovë, besoj kjo është gadishmëri e shumë e
shumë njerzëve atdhetarë. Problemi shtrohej
në rrugë institucionale, si do të realizohej puna
në terren në aspektin profesional sipas finan-
cimeve e rakordimeve përkatëse. Gjeologjia
veç anës së vështirë profesionale në aspektin
fizik dhe mendor, kërkon dhe shumë shpenz-
ime. Ka shumë të papritura. Këtë nuk e dinë
të gjithë. Jo më kot Nastradin Hoxha, kur e
rrëzoi gomari dhe u shtrua në spital, dha po-
rosi që, të mos lejohen ta vizitojnë ata që nuk
i ka rrëzuar gomari. Ndërtimi i hartave
gjeologjike është proçesi më i kushtueshëm e
më i vështirë në anën profesionale. Ajo ç’ka
më shtynte, më ngrohte zemrën e më vinte
shumë për së mbari, ishte edhe fakti se, do të
punoja me profesorin më të aftë të gjeologjisë
Shqiptare, ndoshta dhe të asaj Kosovare, spe-
cialistin me origjinë Dibrane, Alaudin Kodrën.
Si njohës i thellë i gjeologjisë se dy vendeve
në përgjithsi, dhe pjesës kufitare midis tyre në
veçanti, ai do të na orientonte dhe udhëzonte
pa mëdyshje për të patur një efektivitet mak-
simal gjatë punimeve fushore ose të terrenit.
Që të mos zgjatem, e pranoj kërkesën, pasi
sqaroj më parë disa momente kryesore të pro-
jektit që do realizonim, pa hyrë në detajet fi-
nanciare, ndonëse ekonomia e tregut e kërkon
dhe atë. Dëshira për të punuar në Kosove ish-
te shumë më e madhe se hallet e mia famil-
jare dhe angazhimet e tjera të shumta institu-
cionale që kisha në atë periudhë.

A DUKET MALI I KORABIT NGA
KULLA EJFEL!

Para shumë kohësh pata rastin të ndjek një
emision televiziv me poetin e talentuar sh-
qiptar Xhevahir Spahiun. Në atë emision të
gjatë që mu duk i shkurtër, më ngeli në mend-
je një tregim interesant i poetit të fjalës, kur
ishte ngjitur për herë të parë, në Kullën Ejfel.
Në pjesën më të lartë të saj, duke soditur Pa-
risin, kishte pyetur: A duket mali i Tomorrit
që këtej! Sigurisht që ai e dinte se nuk duket
nga Franca mali i Tomorrit, por deshte të tras-
metonte një mesazh...dhe e përcolli...e tras-
metoj...! Kurse mua, po të më jepej rasti të
ngjitesha në këtë kullë, do të përsërisja fjalinë
pyetëse të poetit, por, me një ndryshim të
vogël, pa u larguar nga mesazhi që përcjellë
pyetja e Tij: A duket mali i Korabit që këtu!

Për Korabin kam mall. Edhe kur banoja në
Peshkopinë e bukur e të pastër, edhe tani që
banoj në Tiranën e zhurmshme, endërrat përsëri
i shikoj në Korab! Edhe pse larg syve disa kohë
të kam pas, në zemër gjithmonë të kam dasht,
këto vargje të një kënge popullore të veriut të
Shqipërisë i shkojnë për shtat marrëdhënieve
të mia me Korabin. Ai ka qënë dhe është pjesë
e jetës time, ndonëse ma “vodhi rininë” duke
më joshur kodër pas kodre, qafë pas qafe, majë
pas maje, gropë pas grope, shpat pas shpati.....,
duke më “gënjyer” me copra mineralesh të
çmuar e afër të çmuarve, me dalje mineralesh
hekuri, arseniku, mangani, vanadi, polimet-
alesh, bakri, gjipsi selenit, anhidriti, merm-
eri, kuarciti e sa e sa minerale të tjerë; “më
vodhi” pjesën më të bukur të jetës, e
megjithëatë prap e dua dhe prap Ai është i
shtrenjt për mua!  Edhe pse e kam mallkuar
shumë herë, kur më ka lagur me rrebeshe shiu,
me rrebeshe breshëri, me stuhi bore; edhe pse
me ka rrëzuar për tokë qindra herë mbi bar,
mbi gur e mbi shkëmbinj; edhe pse më ka
lodhur duke më shtuar rrahjet e zemrës sa e sa
herë për tu ngjitur në shkrepa e gërxhe, në
shpate e në maja, ne kreshta e deri në pjesën
më të lartë të Tij që e mbanë hundën përp-
jetë, në piramidën numër 4, me lartësi 2754
m; edhe pse më ka kafshuar me ato gjarprinjt
lara lara që të trembin kur i shikon në televi-
zor jo më në Shullanin e Radomirës të fshe-
hur mes barit e ferrave, apo në shpatet e Fush-
ës së Panaireve, në bjeshkët e pafundme të
Preshit, Shehut, Abazallarëve, Gramës etj. etj.;
edhe pse më ka gënjyer sa e sa herë majave të
maleve me perëndimin e diellit, duke më zënë
nata bjeshkëve të Tij për tu kthyer në çadër
apo barakë, me frikën se mos më kafshojnë
qentë e staneve, persëri unë Korabin e dua.
Unë e dua dhe për një arsye shumë të madhe,
për një arsyen që “mi shlyen të gjitha borx-
het” që më ka ky mal i lartë e “mendje madh”,
që nuk e ul asnjëherë “hundën” por, e mban
përpjetë prej miliona vitesh; për atë laborator
të madh natyror ku punova dhe zhvillova men-
dimet e mia “pa asnjë pagesë”, dhe, ku i ma-
terializova ato; për goditjet e panumërta që i
bëra me çekiç e nuk u ankua, për shpimet dhe
galeritë deri në thellësitë e fshehta, në zemrën
e Tij, e nuk u ankua; për dukuritë gjeologjike
që “lexova” mes shtresave të shkëmbinjëve që
ai i mbanë mbi shpinë e supe për miliona e
miliona vite, për konodontët (mikrofosile) që
i ka ruajtur me “fanatizëm” që nga paleozoi i
hershëm  në gjirin e tij.  E dua edhe për rastet
fatlume që kam përjetuar, kur ne shkrepat e
koriet e tij takova për herë të parë të voglin

dhe të madhin e gjeologjisë Shqiptare, atë që
më mësoj në praktikë e në teori aq shumë gjëra
të reja e të rëndësishme që, ndoshta s’kisha
për ti mësuar kurrë, takova profesor Alaudin
Kodrën!  Pastaj në vitet që do të vinin do të
takoja e do të punoja në këtë mal e në rrethi-
nat e tij, për probleme të ndryshme e speci-
fike të profesionit, në periudha të ndryshme
kohore, me shumë e shumë profesor të tjerë
të gjeologjisë Shqiptare, me profesor që më
kishin dhënë mësim dhe që nuk më kishin
dhënë mësim në auditorët e fakultetit, ndër të
cilët përmend me shumë dashuri e respekt
Selam Meçon (të cilin pata nderin ta kem dhe
udhëheqës të disertacionit), Abedin Xhomon,
Vangjel Melon, Fotaq Diamantin, Vangjel
Qiricin, Minella Shallon, Polikron Theodhor-
in, Pandeli Pashkon, Artan Tashkon, Ismail
Turkun, Agim Tërshanën, Bashkim Lleshin,
Kadri Gjatën, Aleks  Vranain, Andon Grazh-
danin, Jorgo Kananin, Eleni Gjanin, Fehti
Arkaxhiun, Ilir Alliun, Petro Katin, Çerçiz
Dyrmishin, Enver Bushin, Burhan Kodrën,
Llambi Langoren, Ibrahim Milushin, Salvador
Bushatin, Safet Dogjanin e Petraq Naçon e sa
e sa të tjerë vendas e po aq shumë dhe të huaj!
Dhe ajo më e rëndësishmja qëndron në faktin
se më mësuan me dëshirë të madhe dhe dis-
kutuam hapur e pa qefmbetje për probleme
pune! Prandaj e dua unë Korabin, auditorin e
madh të gjeologjisë Shqiptare! E dua se atje
kalova një pjesë të rëndësishme të jetës me
kolegët e ish ekspeditës së famshme të Pësh-
kopisë, me Esat Manjanin, me Sakip Elezin,
me Selim Muçën, me Nexhat Hysën, me Niko
Kitën, me Muharrem Sturçen, me Adli Bahol-
lin, me Isa Mandrrin, me Emerllah Kolgjinin,
me Miftar Islamin, me Halit Kokën e sa e sa
të tjerë. Unë vetëm një gjë nuk di dhe nuk
kam si ta di! Nuk di a më don Ai mua! Këtë
nuk kam për ta ditur kurrë! Veç shumë e shumë
arsyeve që përmenda, nuk kam për ta mësuar
edhe për faktin se ai është shumë i naltë, shumë
hijerëndë, shumë “mospërfillës” dhe shumë i
heshtur! Nga të gjitha goditjet që ka marrë nga
unë, që nga çekiçi e deri tek goditjet e shpër-
thimeve te minave për të hapur punimet min-
erare, të vetmen përgjigje që kam marrë prej
Tij, ka qënë Jehona. Me gjithë atë, edhe pse
nuk kam pergjigje në se më don apo jo, unë e
kam deklaruar përgjigjen time, unë e dua Ko-
rabin, ai le të mos deklarohet, le të flasë me
përgjigjen që ka zgjedhur, me Jehonën!  Ajo
çka ndjejë për Korabin ishte një arsye më
shumë për të punuar në Kosovë, dhe si fillim,
në pjesën matanë ose përballë malit që dua,
në atë pjesë që dikur e shikoja me dylbi me
orë të tëra e tani, dua ta prekë me dore e ta
godas me çekiç çdo pjesë shkëmbore të saj, ta
shikoj me sy dhe ta vizatoj realitetin gjeologjik
të saj, si dikur me profesor Kodrën në Rraf-
shin e Korabit dhe Përruan e Lushit, të ulem e
të pushoj mbi barin e bjeshkëve të saj duke e
ledhatuar atë me dorë si fëmijë, e ajo më e
rëndësishmja, të ec lirshëm e pa frikë, si në
tokën time, në tokën e vëllait kosovar, në tokën
Shqiptare......në tokën e lashtë Iliro- pel-
lazgjike!

SHQETËSIMI  PËR  HARTAT...
Unë do të korreloja planshetin në shkallë 1

: 50 000 me emrin Shishtaveci, ndërsa prof.
Alaudini, planshetin tjetër kufitar me emrin
Morini, po ne shkallë 1 : 50 000, në veri të
planshetit tim. Punën korreluese do ta drej-
tonte profesori në të dy planshetat. Edhe pse
ato ne i kishim të ndara, do të punonim së
bashku. Një mendje hiç mendje, dy mendje
një mendje. Kam theksuar shumë herë se zona
tektonike e Korabit, jo në konceptin gjeografik
por në atë gjeologjik, eshtë një labirinth i vertet
me një gjeologji mjaftë të komplikuar. E veçan-
ta e planshetit tim qëndronte në faktin se ish-
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te pika kyçe e kufirit midis Shqipërisë, Kos-
ovës dhe Maqedonisë (ish Republika Jugosllave
e Maqedonisë). Duke qënë njohës i saktë i
kësaj nyje ndërkufitare, ndoshta nga të rrallët
dhe të paktët që e njohin me “rrënjë” e me
“dhëmballë” këtë detaj të vijës kufitare tresh-
tetërore, shumë shpesh jam revoltuar ndër ve-
hte kur kam parë në shumicën e rasteve të vizat-
uar gabim këtë nyje. Revoltohem sa herë kur
shikoj tek shiten rrugës së Durrësit, në mes të
kryeqytetit! Revoltohem dhe nuk e di kush e
ka fajn! Revoltohem dhe nuk di ku ta shpreh
dufin! Nuk di kush i aprovon prodhimet e
hartave të tilla! Nuk di as ku të trokasë me
shpresë që të riparohen! Kam frikë veshin e
shurdhër të indiferentizmit! Shumë harta të
prodhuara dhe në vendin tonë sidomos nga
IMA shpk etj. etj. gjenden të afishuara dhe në
institucione shtetërore me gafa të tilla dhe gafa
të tjera, dhe jo pak, por me rreth 15 km ga-
bim, aq sa është gjatësia e vijës kufitare nga
Maja e Korabit (piranida Nr. 4, me lartësi 2754
m e më shumë), e deri tek Posta e Shtjerupës,
përballë Kësulës së Priftit (ka dhe raste me më
shumë km gabim). Më këtë gaf janë “përlyer”
shumë stacione televizive duke ju referuar
botimeve të tilla pa përgjegjësi, stacione të
cilat as datën e ditën nuk e shkruajnë sipas
drejtëshkrimit të gjuhës standarte shqipe, pa
hyrë në detaje të tjera të përdorimit vend e pa
vend të fjalëve te huaja! Të paktën, ngushëllo-
va vehtën, kur mu dha mundësia të blejë në
Kosovë një hartë politike të saj më kufij të
saktë, duke thënë, ja më në fund gjeta një
botim serioz. U ndjeva mirë dhe u kënaqa.
Më në fund gjeta saktësi për hartën. Nuk pas-
ka humbur saktësia, thashë me vehte, e cila
është dhe duhet të jetë produkt i shkencës.
Njerëzit apo institucionet që lejojnë botime
jo serioze, rendin pas tregtisë, pas fitimit,
thash me vehte, duke i justifikuar për gabimet
me hartat. Edhe sot e kësaj dite zemrohem
shpesh edhe kur, stacione televizive shqiptare
japin në ekranet e tyre pamje hartash të ball-
kanit, për të ilustruar diçka, ku nuk  veçohet
harta e Kosovës, ku fshihet fare Kosova, duke
e dhënë  brenda Serbisë! Kjo është më shumë
se turp! Kjo nuk duhet lejuar! Shteti i ka insti-
tucionet e sigurisë, dhe ato, duhet të vëzh-
gojnë e të ndërhyjnë.

SHKENCËTARËT DUHET
TE RENDIN PAS DIJËS...

Përpara se të fillonim punën në Kosovë,
realizohet një takim me grupet e përbashkëta
nga Shqipëria dhe Kosova, në afërsi të Prizrenit.
Drejtuesi dhe organizatori i projektit madhor
për realizimin e programit të korrelimin
gjeologjik ndërkufitar, (Shqipëri-Kosovë) prof.
dr. Murat Meha, qartësoj planshetat për seci-
lin specialist, financimet për çdo planshet,
afatet me proçedurat e realizimit te hartave
dixhitale dhe teksteve përkatëse shpjeguese.
Ndonëse na u dha një kosto për planshetin që
do të rilevonim, që do të redaktonim ose më
sakt, që do të korrelonim (lidhnim), professor
Kodra nuk ishte aspak i përqëndruar në atë
ç’ka po referonte zotni prof. Murati. Ai ishte i
përqëndrua në harta të shumta dhe pothuaj
ishte i shkëputur nga ai auditor. Si të duket
shuma profesor, e ngacmoj në një moment
instiktivisht, pa vënë re perqëndrimin e Tij.
Mos e vrit mendjen Vesel -mu drejtua me atë
qetësinë e zakonshme dhe maturinë që e kar-
akterizon në bisedë -se ne nuk kemi ardhur
për të fituar lekë, lë të na japin ato që kanë
menduar. Si hera e parë, edhe të humbur të
dalim nga ana financiare, përsëri jemi dyfish
të fituar! Si  jemi dyfish të fituar edhe sikur të
paguajmë dhe nga xhepi ynë -iu drejtova me
habi profesorit!?

A e kemi patur që të dy endërr të vjetër për
të ardhur këtu, për të punuar në Kosovë –vazh-
doi ai duke mu drejtuar mua -për të  parë
gjeologjinë e Kosovës dhe, në veçanti
gjeologjinë në zonën kufitare, kufitare më tro-
jet tona ku patëm rastin të punonin pjesën më

të madhe të jetës, me zonën tektonike të Ko-
rabit! A do të jemi të fituar në anën profesio-
nale, duke hapur një dritare të madhe që na
ka munguar për shumë dekada? Po –i
përgjigjen shkurt unë, kjo as që diskutohet.
Athere -vijoi profesor Alaudini –pas tyre vjen
fitimi, poqese ngelet gjë për të fituar. Në
qoftëse ne vertet i kemi vënë vehtës detyrë për
tu bërë punonjës shkencor dhe për ta merituar
këtë emërtesë, duhet të rëndim pas dijes së
profesionit, në të kundërt, duke bërë më parë
llogaritë e fitimit, e duke rendur pas parasë,
ne meritojmë emërtimin tregtar, pra identi-
fikohemi si të tillë. Më kupto drejt, vijoj pro-
fesori, jo se ne nuk i duam paratë, të men-
donim kështu do të ishte marrëzi, por, ne nuk
duhet të rendim pas parasë, shkëncëtarët du-
het të rendin pas dijes. Kjo nuk më pëlqen
mua -qartësoi profesori - rendja pas fitimit,
siç e tepruan me diskutimet e tyre disa nga
kolegët tanë. Ndaj mua nuk më pëlqeu rrjedha
e diskutimeve –vijoi ai. Shkencëtarët duhet të
rendin pas dijes – jo pas fitimit- ishte shpreh-
ja që më mbeti në mendje dhe më pëlqeu
shumë.

DREJT REALIZIMIT TË DËSHIRËS...
Ditën e dytë të festës së Bajramit të Rama-

zanit, në mëngjësin e hershëm e të freskët të
asaj dite të fund-shtatorit 2009, së bashku me
profesorin, u nisëm për në Kosovë. Planin e
udhëtimit e kishim bërë që më parë. Në ter-
ren e dinim ku do të shkonim pasi, disa ditë
përpara, profesor Kodra,  e kishte bërë një farë
rikonicioni në vija të trasha kur i thonë. I ndi-
hmuar nga kolegu Kosovar Dukagjin Shala,
kishte “inspektuar” zonën në të dy planshetat
tona, Morinin dhe Shishtavecin.  Fillimin e
punës e kishim me dëshirë të madhe, në veçan-
ti unë, pasi ai kishte patur dhe më parë an-
gazhime në Kosovë, por, më shumë në cilës-
inë e këshilltarit ne fushën e hartografimeve
gjeologjike dhe, në brezin kufitar të zonës tek-
tonike të Korabit, midis Kosovës e Shqipërisë,
edhe ai nuk kishte punuar. Kurioziteti ishte i
madh. Ndonëse më i moshur se unë, me disa
vite mbi supe më tepër, edhe ai kishte po aq
vullnet e dëshirë për të punuar. Ballafaqimi i
një eksperiencë pune më se tridhjetë vjeçare,
me një pjesë tjetër të territorit Kosovar, që
vetëm me dylbi e kishim parë, po aq vite,
përbënte bazën e këtij frymëzimi për një punë
me pasion e vullnet. Kaluam një nga një fsha-
tra e qytete, fusha, male, qafa e gryka, kaluam
dhe autostradën e re, nga Miloti (me shkëputje
nga Rubiku deri matanë urës së Fanit dhe nga
Dukagjini në Kukës) deri në Morinë, një
mrekulli që as në endërr nuk e kam menduar
dhe besuar se do të ndërtohet në vendin tim
nje rrugë me përmasa të tilla gjigante, me stan-
darte të tilla, pa asnjë dallim me rrugët e
vendeve më të qytetëruara të botës (edhe pse
nuk kishte mbaruar), dhe aritëm në kufij me
Republikën e Kosovës. Tek lexoja tabelat në
shqip, tek dëgjoja të flisnin shqip edhe punon-
jësit e doganës në fjalë, më dukej sa e pa be-
sueshme aq dhe normale! Si nacionalist i pan-

dreqshëm që jam përjetova shumë emocione!
Pasi kalojmë doganën, pa shumë vonesa, vazh-
duam rrugën drejtë Dragashit (Sharrit). Pa sh-
kuar në Prizren, devijojmë rrugën djathtas duke
ju ngjitur malores, e duke e lënë në krahun e
djathtë Zhurin, një fshat, emrin e të cilit e
kisha dëgjuar edhe më parë, që ngjante për
nga shtrirja dhe madhësia me qytetin. Vilat e
panumërta kryesisht tre katëshe, njera më e
bukur se tjetra, skuqeshin nga tjergullat dhe
harmonizoheshin bukur me luginën dhe shpa-
tin verior të malit. Kaluam Sharrin, një qendër
e vogël qytetare në mes të një pllaje malore,
ku në perëndim zbardhonte mali i Koritnikut,
me shpinën e tij të bardhë të ndërtuar nga for-
macione karbonatike dhe, me një gjelbërim
të madh në këmbët e tij. Ky është Brodi-na u
drejtua taksisti Fezi Haliti, tek po manovronte
te ndalonte makinën. Na zgjati nje kartvizitë
të thjeshtë dhe, duke  buzëqeshur , na uroj
punë të mbarë.

Frymëzimi është vëllai i punës -ka thënë
Sharl Bodler. Dhe puna është çelësi i thesarit
me emrin dituri -ka thënë P. Buast. Thuhet që
edhe Zoti -punën e ka çmim me anë të të cilit
shet të mirat e Tij. Kemi përjetuar lumturi tek
punonim nga mëngjesi gjerë në mbrëmjen e
vonë bjeshkëve të Sharrit, në Restelicë, në
Brod, në Krushevo, në Zli Patok, në
Glloboçicë, në Crni Kamen, në Kësulën e Prift-
it, në Majën e Abdavit, në malin e Sharrit,  në
malin e Rosnikut etj. etj. duke ndjerë të mate-
rializur në shpirtin tonë thënien e Leonardo
Da Vinçit se, lumturinë e përjeton ai që punon,
të cilës do ti shtoja së lumturinë e përjeton
dyfish ai që punon për llogari të vëllait, i cili
sa po ka dalë nga zgjedha shekullore.

DITË MARSHUTASH NË  KOSOVË
U ulëm shpejt për të fjetur se ishim shumë

të lodhur nga rruga dhe puna e asaj dite. Të
vishë nga Tirana dhe të punosh tetë orë në
malet e Brodit, edhe neve që e realizuam një
gjë të tillë na dukej e pabesueshme. Kjo në
rradhë të parë i detikohet infrastrukturës. Asn-
jëherë se kishim menduar se do të shkonim
nga Tirana në kufi për dy orë. U ngritëm më
herët se zakonisht dhe zbritëm poshtë në
ballkonin e restorantit të hotelit të Brodit. Nga
ballkoni i tij kishim përballë një panoramë
shkëmbore madhështore dhe mahnitëse, me
përbërje karbonatike, me pamje deri masive,
me ngjyrë te bardhë në të murrme, me ngjas-
hmëri të madhe me shkembinjët e Kreshtave
të Korabit dhe Fushës së Panaireve. Nga që
profesori pa se isha tepër i përqëndruar duke i
vrojtuar me shumë vëmendje ato, mu drejtua
me pyetjen e natyrshme: Çfarë të kujtojnë këto
pamje shkëmbore dhe çmendim ke për to? Më
duket sikur jemi në vazhdimin e Njësisë së
Malësisë së Korabit në territorin e Kosovës,
kjo më vjen ndërmend menjëherë, ndonëse
në hartë nuk shikoj që të jetë materializuar ky
mendim -e mbylla fjalinë unë. Nëpër duar
kishim disa harta gjeologjike në shkallë 1:50
000 dhe 100 000 të rajonit. Hartat ishin punuar
e ripunuar nga Serbët, Kroatët e më vonë nga

Gjermanët etj. Ashtu mendoj dhe unë -tha pro-
fesori -duke tundur lehtë-lehtë kokën në shen-
jë miratimi. Këto janë formime triasike, e
shumta devoniane vazhdoj me përfundimet
analogjike profesori. Këto fjalë i shqiptoj me
një qetësi dhe thjeshtësi të jashtëzakonshme.
Ato thënie, ato mendime shkencore, nuk ish-
in të rastit, ishin rezultante e një pune mad-
hore hulumtuese dhjetra vjeçare në këto anë
dhe në këto male, këtej dhe matanë atij kufiri
imagjinar midis trojeve tona etnike. Jo më kot
kanë thënë se thjeshtësia është pjesë e
madhështisë. Ndërsa biseda ishte futur thellë
në problemet gjeologjike, për të cilat dhe
ndodheshim aty, kamarieri, një goran që nuk
e fliste mirë shqipen, na sjellë diçka për të
ngrënë. Kur ne mbaruam së ngrëni dhe
kërkuam të paguajmë, ai na dha të kuptojmë
se është në çmimin e hotelit mëngjesi. Në se
dëshironi diçka tjetër urdhëroni-vazhdoi ai. Po,
po -ndërhyri profesori –duam të na përgatitësh
pak ushqim, ta kemi në çantë, do punojmë
deri në pasditën e vonë. Pasi vazhduam edhe
pak me diskutime rreth intinerarit të punës që
na priste, dukë u orientuar me një hartë to-
pografike në shkallë 1: 25 000, u ngritën.
Ngjeshëm mirë e mirë pajimet e punës dhe u
larguam nga hoteli duke u përshëndetur me
sportelistin. Pasi kishim ecur mbi dy orë, ul-
emi diku për të pushuar e shkruajtur diçka në
blloqet fushore. Ndërsa djersët na rrëshqitnin
pa pushim në fytyrë, profesori shfrynë: Te jenë
nxituar gjeologët kroatë!? Vetëm formime të
Kretakut s’mund të jenë këto formacione- apo
jo Vesel -mu drejtua mua siç ndodh rëndomë
midis kolegëve kur ato janë në mëdyshje të
vlerësimeve e përfundimeve gjatë punimeve
fushore. Gjeologjia –kjo shkencë magjike e
tokës,  eshtë dinamike në kuptimin e vertet të
kësaj thënie.  Gjërat nuk mund të thuhen një
herë e përgjithmonë. Edhe unë ashtu mendoj-
iu përgjigja por, më parë fshijë djersët dhe
pusho pak se je lodhur shumë–iu drejtova duke
i shërbyer me një nga ato letrat e bardha që
mbaja me vehte. Djerset janë lotët e punës
Vesel – mu drejtua ai me një thënie që e dëg-
joja për herë të parë, thënie e cila më ngeli në
mendje dhe më pëlqeu shumë. Pas pushimit
e morëm disi vehtën dhe vazhduam
marshutën. Do të merrnim shumë prova dhe
do të verifikonim shumë nyje të hartës, për ti
ballfaquar me faktet e terrenit. Pak nga pak po
i afroheshim majes ë Abdavit, emrin e të cilit
ja vendosëm njësisë tektonike te Malësisë se
Korabit që vijon në territorin e Kosovës. Aty
takojmë një bari, me një tufë të madhe delesh
për tu patur zili, një burrë të heshtur, trupvogël,
me një pamje serioze i cili me sa duket na
kishte parë nga larg, na kishte ndjekë si kuresh-
tarë dhe tashmë po afrohej drejt nesh. Njërëz-
it në përgjithsi bëhen kurajoz kur në zonën e
tyre lëvizin njërëz jo të zakonshëm dhe që nuk
i kanë parë në ato anë. Pasi na u afrua pranë
dhe na përshëndeti, u drejtua me pyetjen:
Gjeolog jeni Ju? Po -i përgjigjemi ne. Koso-
varë apo Shqiptarë? Edhe Kosovarët janë Sh-
qiptarë -ndërhyjë në bisedë unë. Po, po, e kam
të qartë këtë gjë por, e kisha fjalën shqiptarë
të Shqipnisë apo të Kosovës në kuptimin e
shtetit, qartësoi gorani musliman. Unë e kup-
tova se ishte musliman, pasi na u drejtua me
përshëndetjen islame: Alejkum selam! Mua
më bëri përshtypje edhe fakti se na thirri në
profesion. Ju qenkeni shkencëtarët e thesarëve,
të mineraleve, gjeni se çfarë ka poshtë tokës -
apojo. Poshtë dhe sipër saj  -i pergjigjem une
me të qeshur. Ndërsa vazhdonim bisedën me
të, mua më bënte përshtypje dhe më tërhiqte
vazhdimisht vëmendjen një libër që mbante
të mbështjellë me një gazetë nën sqetullat e
tij të vogla. Nuk mu durua dhe i drejtohem në
një moment -merreni me lexim librash. Jo -
mu përgjigj ai. Pasi pa habinë time të materi-
alizuar në mimikën e fytyrës- vazhdoj më tej.
Kam një libër feje dhe e lexoj kur më jepet
rasti. Nuk kalohet koha kot. A mundem ta
shikoj -i drejtohem atij me mirësjellje.

(Vijon në faqen 21)

Pamje nga larg e hotelit te Brodit, komuna e Dragashit, Kosove.
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Krahina e Çidhnës është një ndër nëntë ma
let e Dibrës, bën pjesë në nëndarjen Dibra

e Poshtme. Çidhna si për nga sipërfaqja (shtr-
irja gjeografike) por edhe për nga pesha që ka
patur përgjatë 7 shekujve në historinë e Di-
brës, mbetet Krahina më e Madhe ndër malet
e Dibrës. Emri i kësaj Krahine haset që në shek-
ullin e 3 para Krishtit në formën KIDIN-Ci-
din. Për prejardhjen e emrit të Krahinës ka men-
dime të ndryshme ku dikush e lidh me “karak-
terin idhnak” të banorëve, dikush e lidh me
emrin e Setës etj. etj. Ndërsa për ne më i godi-
turi duket shpjegimi i bërë nga Pater Anton
Mazreku. Ai nga qelitë e burgut të Spaçit i ka
kumtuar gojarisht Bajram Hysenit se: “ne ilir-
ishte fjala Kidin do te thotë KRYQ I MADH
NATYROR”. ( Dhe ne fakt ky “kryq natyror” i
formuar nga Drini dhe Seta me Gramën për-
bëjnë “boshtin koordinativ” të të gjithë Kra-
hinës e cila kaplon gjithë gropën stërmadhe
nga Gjalicat e deri në Derës të Korabit. )
Megjithëse informacionet për këtë periudhë
janë tepër të kufizuara e të pakta, studiuesi
Moisi Murra ka arritur identifikimin e emrit
të kësaj krahine që para 2500 vjetësh. Ky in-
formacion mbështetet edhe me gjetjet arke-
ologjike në vendin e quajtur “Vneshta e Kolës”
në Çidhën. Këto gjetje si fragmente tasash,
enë bronxi etj të gjetura në Çidhën e kanë çuar
Prof. Adem Bungurin të konkludojë se i takojnë
shekullit të IV-II para Krishtit. Ai në “Dibra e
Etnokultura e saj” e quan Çidhnën “Vendbanim
të vendosur në fusha të mbyllura nga një gardh
malor dhe si një vend ku dëshmohet egzisten-
ca e një veprimtarie zejtare në këto qendra
banim”. Ndërsa Iljaz Kaca potencon se “Çidh-
na ndodhej në qendër të transversales “Udha
e Madhe”, në mes të qendrave mesjetare treg-
tare siç ishin Prizreni, Dibra, Ohri. “ Në ditët
e sotme me këmbënguljen e shumë studiuesve
po punohet për të dokumentuar se në Fushën
e Sale (e Masdonës) ka qënë kështjella e fam-
shme e OENE-së të cilën e shkatërroi Perseu
në shek II p. kr. Pas këtij shkatërrimi e masakre
të paparë kjo Krahinë mbeti vetëm në kujtimin
e njerëzve të zonave përreth, ajo ra në gjunjë
dhe u desh shumë kohë që të merrte veten.
Deri në shek X informacionet për Çidhnën janë
të pakëta ose indirekte. Sipas Iljaz Kacës gjur-
mët e vazhdimësisë së jetës në Krahinë i gje-
jmë në Kronza të Blliçes, në Kastriot në Xhire
të Përnezhe, Fusha te Pratit, Levenaja, Rogja e
Korumit, në Përrua të Kapçit etj, etj. Dalën-
gadalë edhe në Çidhën jeta vazhdonte. Me
shumë vështirësi po konfiguroheshin fshatrat
dhe më vonë filluan të lindnin edhe feudalët
vendas të periudhës së Bizantit. Sipas Moisi
Lutfiut në “Dukuri mesjetare” pas viteve1018
linden “. . . feudalë pronarë tokash, të cilët
kishin në zotërim parcela të mëdha tokash. . .
Feudalë të tillë nga Dibra ishin Gjon Dibrani,
Pal Gropa, nënstrategu i Dibrës Tanush Gjin,
Gjergj Skora etj. “ Dy nga këta feudalë Gjon
Dibrani dhe Tanush Gjini ishin çidhnakë. Gjon
Dibrani i kish kullat në Kastriot ndërsa Ta-
nush Gjini i kish në Gur të Zi në vendin e
quajtur sot Xhines. Gjon Kastrioti (Dibrani)
shumë shpejtë për shkak të aktivitetit të tij,
do të bëhej i njohur e do rreshtohej ndër feu-
dalët më në zë të shek XIII, ndërsa Tanush
Gjini do i qëndronte gjithnjë në krah të tij.
Ishin kohë të vështira dhe në horizont feudalët
shqiptarë shihnin një rrezik tjetër, statusquoja
po prishej, vendin e Bizantit e zuri Perandoria
turke. Shtohen taksa të reja rritet shtypja e
shfrytëzimi bëhet më i egër por njëkohësisht
rritet edhe ndjenja e kundërshtimit. Fshatrat e
Blliçes, Rrenxit, Bulçve, Kuke, Brest e Kander
si dhe ato te pertejdrinit si Sina, Shgjerdhi,
Çidhna e Eper dhe e Poshtme, Mustafe dhe
Arras filluan të lëvizin, të kundërshtojnë tak-
sat e reja. Dalëngadalë kjo Krahinë po bëhej
epiqendra e qëndresës në malet e Dibrës dhe
më gjërë. Gjon Kastrioti, një feudal tashmë i
njohur në gjithë Shqipërinë e Veriut, përpiqej
që të ruante pozitat e tija udhëheqëse në kush-
tet e reja të krijuara. Ai detyrohet të lëshojë
fëmijët e tij si garanci para Portës së Lartë. Më
pas do vinin vitet e stuhishme të betejave të
Skënderbeut me turqit. Krahina e Çidhnës ishte
ajo që e përkundi trimin dhe e mëkoi me gji-

ÇIDHNA
historia dhe tradita
rin e saj Gjergjin, ndaj në nëntor 1443 e priti
feste të madhe në Fushën e Kastriotit. Koman-
danti i karakollit turk që ndodhej në Ostush
sapo mori vesh ardhjen e Skënderbeut vrapoi
bashkë me zabitët e tij të fshihej në ferrisht-
en, e cila ishte poshtë Ostushit, aty ku sot
ndodhet Ura e Lushës. Skënderbeut ia thanë
një gje të tillë dhe ai bashkë me luftëtarët që
kish sjellë me vete dhe ato çidhnakë zbritën
poshtë në drejtim të Fushëlisë (sot Fushë Alie)
dhe asgjësuan atë grup ushtarësh turq ndërsa
komandantin mezi e gjetën të fshehur në një
ferrë të madhe i cili i gjakosur e duke u dridhur
i lutej Trimit për mëshirë. Që nga ajo kohë e
gjer më sot ky vend quhet “Ferra e Pashës”
dhe për shekuj me radhë shërbeu si vend be-
satimi. Sa e sa herë në shekuj çidhnakët por
edhe burrat nga krahinat e tjera u mblodhën e
vendosën karare, morën vendime, bënë paj-
time, pritën miq dhe armiq. Kështu do të fil-
lonte koha e luftrave të pandërprera të çidh-
nakëve për liri. Masakra e Çidhnës e 1466 ishte
aq e pashembullt sa shkruhej: “. . . Osmanët
bënë këtu një kasaphanë të tmerrshme, si
shpagim për dështimin e fushatës së tyre. “
apo: “. . . Edhe 2 shekuj më vonë njerëzit
kujtonin rëndësinë e Çidhnës për Skënderbe-
un”. Gratë, fëmijët e pleqtë të strehuar në
shpellat e honet e Shehut të Thatë u therën si
bagëti. Barleti flet për 10 mijë të vrarë, por po
të ishin edhe vetëm 1 mijë sosh prapë vepri-
mi është mjaft çnjerëzor. Këtë askush deri
atëherë s’e kish bërë. Ata që shpëtuan u morën
me varrosjen e kufomave të fëmijëve tek
“Varret e Cullëve” ndërsa kufomat e të rriturve
u hodhën në Setë. Edhe pas kësaj kasaphane
ku numri i popullsisë së Çidhnës u
përgjysmua, përpjekjet e luftërat kundër turkut
nuk pushuan asnjëherë. Pas vdekjes së Skënder-
beut nuk shkoi shumë dhe në shkurt 1560

shumë malësor të Çidhnës të ndihmuar edhe
nga ato të Dardhës e Reçit ngrihen në kryeng-
ritje kundër nëpunësve (spahinjve) turq. Nga
viti 1560 e deri më 1714" Dibra e Poshtme
është në kryengritje të vazhdueshme” thekso-
het në një dokument . Kjo krahine sipas H.
Ndreut do të përfaqësonte gjithë Dibrën në
Kuvendin e Gomsiqes. “Kështu përshembull
Çidhna ishte qendër për të gjithë malet e Di-
brës” (H. Ndreu Dibra në udhën. . . ). Më
1714 përsëri banorët e Çidhnës ngrenë krye
dhe nuk paguajnë taksën e xhizjes, djegin sa-
rajat e spahinjëve dhe kjo shprehet më së miri
dhe në vargjet e kësaj kënge:

“. . . Vijnë çidhnakët kah Shkamajni/ K’to
sarajet na i m’loj tajmi/ Na i m’loj tajmi na i
m’loj fjaka/ Hiku Pasha me vegj’ t’gjata/. . .
N’Manastajr e njer ke mbreti/ Çidhna e vogël
oxhakun shkreti. “ Rreth viteve 1800 veprimet
antiosmane me armë do të shpeshtoheshin.
Në vitin 1835 (në shkurt) janë përsëri banorët
e Çidhnës të cilët të udhëhequr nga Vesel
Lusha e Sali Noka u vunë në ballë të kryeng-
ritjes kundër turqisë. Sipas P. Thengjillit “Tur-
qia solli një ushtri prej 10 mijë forcash turke.
. . Kryengritja u shtyp nga Dalip Beu i cili
hoqi dorë nga mbledhja e armëve. . . “ Vetëm
2 vjet më pas, më 1835 4 mijë veta, malsorë
nga Dibra e Poshtëme shkuan deri në Elbasan
për të ngritur Elbasanin që të shkonin të ndih-
monin Shkodrën. Re të zeza po silleshin në
qiellin e trazuar dibran “Hajredin Pasha vjen
Radikës, / Vallë ku janë Malet e Dibrës. . . “.
Për t’i dalë para kësaj ordie në korrik 1844 te
Gurra e Maxhicës mblidhen krerët e Dibrës të
cilët , sipas Gafurr Zotos “ngritën një shtab i
cili vendosi detyra për cdo mal. Forcat e Di-
brës së Poshtme të komanduara nga Sal Demiri
e Llan Kaloshi u bashkuan me ato të Dibrës së
Epër”. Ende pa u tharë era e gjakut të derdhur

në Luftë kundër Hajredin Pashës një tjetër pa-
sha i drejtohet Çidhnës. Më 1872 Demir Pa-
sha nga “Kodrat e Kokës” filloi bombardimin
e Brestit të Epër, dhe atëhere brestianët
pyesin:”Hasan Shini si t’ia bëjmë, / N’kulla
tona do t’luftojmë. . . Vijnë çidhnakët me
kurra/ Gajretni burra se jemi nji v’lla. . . “.
Beteja zhvillohet në Brest të Epër ku sipas
këngës ajo përfundoi me “. . . Shumë t’vra e
t’qagjue/ Hiku Pasha i marrue”/. Vitet rrjedhin
shpejt e vrullshem. Në vitin 1899, në Dibër
zhvillohet “Kuvendi i Dibrës” dhe Çidhna
dërgoi përfaqësuesit e saj: Hasan Kaloshi, Met
Kacani, Xhafer Noka, Ali Kacani. Sipas Kristaq
Priftit “Nga Dibra e Poshtëme ishin Met Alia,
Xhafer Noka e Hasan Kaloshi. “, dhe më poshtë
“më 7 dhjetor 800 veta nga Dibra e Poshtëme
marshuan drejt Dibrës për të mbrojtur fitoret
e arritura në Kuvendin e Dibrës. “ Kështu do
të vazhdonin çidhnakët edhe për vitet që do
vinin. Nuk ka betejë e nuk ka vit që pushka e
tyre të ketë pushuar. Sa herë është dashtë me
marrë një vendim të rëndësishëm për fatet e
gjithë Dibrës, kontributi i burrave çidhnakë
është parësor. Kjo vërehet edhe në pjesëmar-
rjen e tyre, njëkohësisht, edhe në Luftën e Sh-
kodrës nën udhëheqjen e Selman Alisë e Sha-
ban Lushës dhe në Luftën e Kolosjanit nën
udhëheqjen e Met Dedes. Kryengritja e shta-
torit 1913 jo më kot nisi në Arras, në fshatin i
cili priti e mbrojti “Qeverinë e Arrasit”. Push-
ka e Vesel Lushës do ndiste flakë në gjithë
pellgun e Drinit, që nga Rrasa e Bollës deri në
Çenok. Vitet më pas Çidhna e vrarë dhe e pla-
gosur rëndë ndër shekuj, tërhiqet zvarrë me
shpirt ndër dhëmbë. Gjat viteve të Zogut kjo
Krahinë përpiqet të “shërojë” plagët e shumë-
ta që luftrat ia kishin çelë. Çidhnakët dhe gjithë
Dibra i gëzohet çeljes së shkollës shqipe (In-
ternati i Kastriotit) pikërisht në Terzisht, pranë
Trullishtes së Kastriotit. Pak më poshtë sh-
kollës, për herë të parë në historinë e këtyre
maleve u ndërtua dhe pista (fusha) e
aeroplanave. Qetësia e këtyre viteve shërbeu
për ringjalljen e forcave dhe kjo situatë vazh-
doi deri në vitet 1940.

* * *

Vitet ’40 e gjejnë Krahinën e Çidhnës në
mes skamjes e mjerimit. Varfëria në të gjithë
Dibrën ishte ulur këmbëkryq, por Krahinës së
Çidhnës do t’i shtohej edhe lufta a përndjekja
politike që iu bë që nga viti 1943. Fati e solli
që kjo zonë të mbetej larg influencës të poli-
tikes komuniste të kohës. Në një farë mënyre
kjo lidhet me figurën e Halil Alisë i cili për
shkak të lidhjeve të shumta që kish me zonën
dhe të zotësisë së treguar si strateg ushtarak,
kish arritur t’i bind çidhnakët që të mos lid-
heshin me lëvizjen komuniste. Në sytë e çidh-
nakëve figura e partizanëve komunistë identi-
fikohej me njerëzit e “pafè”, “pa din e pa
iman”, “që do na marrin pronën dhe nderin”
etj, etj, gjëra të cilat për ironi të fatit, pas çlirim-
it, kursi politik i PKSH nuk i la me kaq por i
plotësoi me veprime tjera antipopullore e cila
kulmoi me luftën e klasave. Në Çidhën më 9
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korrik, me preteksin e luftës kundër
“tradhtarëve” (po cilët ishin tradhtarët?) u zh-
villua “ballafaqimi” i parë i çidhnakëve me
forcat e partizane (në fakt forcat e Dali Ndreut,
të ndihmuara nga një batalion i Lumës dhe
një i Brig. I ). Pikërisht këtë ditë do të fillonte
kalvari i gjatë i vuajtjeve dhe i persekutimit të
kësaj Krahine për 50 vjet, deri në vitin 1990.
Ishte 9 korriku i vitit 1944. Atë mëngjes nga
kodrat e Shumbatit në lindje të fshatit Fushë
Alie, pa shkrepur dielli, dëgjohen kërkëllimat
e armëve automatike të partizanëve. Ata për
gjithë natën kishin udhëtuar nga ana e anës e
kishin rrethuar vatrat e çidhnakëve. Fushalia-
sit të përgjumur me armë në dorë dalin nga
shtëpitë dhe pozicionohen si të mundin e kësh-
tu fillon beteja shqiptaro-shqiptare. Nga fsha-
trat Arras, Mustafe e më vonë edhe nga Sina,
Çidhna e Kodër Leshja vijnë me vrap fshatarë
në ndihmë të vëllezërve të tyre. Në Salbatra,
si 20 vjet më parë zhvillohet luftë fyt më fyt
mes njerëzish: më 1920 çidhnakët këtu në
Salbatra u përleshën me serbin që deshte t’ju
merrte shtëpitë, jetën nderin; tani pas 20
vjetësh, pikërisht në atë vend, luftohet trup
më trup me partizanët, të cilët synonin të
njëjtën gjë. (Ç’mendje djallëzore e gatoi këtë
katrahurë, këtë skizmë njerëzore, me u vra
vëllai me vëlla?!!!) Lufta qe mjaft e ashpër dhe
përfundoi me tërheqjen e partizanëve të cilët
lanë në fushën e betejës 19 veta nga Batalioni
i Dibrës dhe ai i Lumës si dhe 13 veta nga
radhët e Brigadës së Parë, ndërsa nga fshatarët
çidhnakë u vranë: Tafë Kacani, Fezë Spata, Sefë
Alia, Shaqir Buci, Qazim Tërshana, Shaban
Kukeli, Tahir Alia, Dinë Shehu, Shaban Alia,
dhe Ibrahim Rusi si dhe shumë të tjerë ishin
të plagosur, (Ramadan Alia, Rexhep Dani,
Maliq Përnezha, Selman Alia, Haxhi Alia etj).
Për shkak të kësaj humbjeje të thellë që pësu-
an forcat partizane, kjo përpjekje u quajt “ga-
bim taktik” ndaj dhe pas 20 ditësh, më 27
korrik 1944, tashmë nga një drejtim tjetër, nga
Sina, forcat partizane i drejtohen përsëri Kra-
hinës. Sinjanët kishin dalë në pritë që tek Gurra
e Bulaçit dhe pas një lufte të ashpër partiza-
nët i thyejnë fshatarët të cilët largohen duke
lënë të vrarë: Ismail Pashnjari, Halim Pash-
njari, Xheladin Bardhi, Selim Drizi, Ahmet
Drizi, Fali Drizi, dhe Isuf Loka. Ishte bërë një
zallamahi e madhe dhe askush nuk po kup-
tonte se pse po sulmoheshin nga partizanët.
Kështu të tronditur e të çoroditur u tërhoqën
dhe ranë në Arras e më pas në Fushalie. Nuk
vonoi shumë dhe në fshat bien partizanët me
urat e zjarrit në dorë. Brenda 20 minutave atë
çka la pushka e mbuloi zjarri, gjithë fshati
Fushalie u kall në flakë. U dogjën të gjitha
shtregët e grurit të cilat sapo ishin bërë gati
për tu shirë, u dogjën të gjithë mullarët e barit
dhe të jonxhës dhe asnjë shtëpi a kasolle nuk
mbeti në këmbë. Pas 2 orësh e njëjta skenë u
zhvillua edhe në Lacës ndërsa në Blliçe u
dogjën një pjesë e shtëpive të fshatit. Kësisoj
kjo Krahinë në një hark kohor prej 50 vjetësh

u dogj e u shkrumbua 4 herë; 3 herë nga ser-
bët më 1913, 1918, 1920 dhe tashmë nga
PKSH më 1944. Si dhe herët tjera banorët e
Fushalies gjejnë strehim në fshatrat Mustafe,
Sinë, Çidhën e deri në Lurë. Aty nga shtatori
fushaliasit filluan të binin në fshat. Vjeshta
po vinte dhe asnjë shtëpi nuk kish çati, derë a
dritare. Ashtu, duke sajuar një mbulesë provi-
zore, pa asnjë rezervë ushqimore për vete e
për bagëti banorët çidhnakë shtyjnë ditët e
vështira të dimrit të atij viti. Zymtësisë së atij
dimri iu shtua dhe lajmi i vrasjes së Halil Al-
isë me shokët e tij Selman Kukeli, Xhetan
Gjoni, Jakup Ibrahimi, Qerim Alia, Sefedin
Biçaku. Ndërsa pak kohë më parë ishin vrarë:
Nazif Raska, Halim Gjoni, Maliq Alia, Medi
Kaca, Abdulla Alia, Zenel Buci, Sali Hoti.
(Kemi shënuar vetëm emrat e fshatarëve të vrarë
në këtë konfrontim, ndërsa emrat e partiza-
nëve ka plot 50 e ca vjet që janë shkruar e
rishkruar, janë përkujtuar e u janë bërë edhe
lapidarë. Sa për fshatarët, edhe pse ishin vrarë
në derë të shtëpisë, askush nuk kish guxim as
t’i përmendte). Gjatë vitit 1945, që nga ditët
e para pas çlirimit e në vazhdim, për populls-
inë e Krahinës do të fillonte një tjetër betejë,
më e rëndë se ajo që kaluan, ajo e Luftës së
Klasave. Në Çidhën, si askund tjetër në Dibër,
kjo luftë mizore dhe e paskrupullt për afro 50
vjet, ndëshkoi mbi 80% të familjeve çidhnake.
Pas gjyqeve farsë dhe të montuar, pas një loje
të fëlliqur me dëshmitarë të rremë e të kërcënu-
ar nga sigurimsat u dërguan para pushkës 74
djem çidhnakë, ndërsa mbi 80 të tjerë u dënu-
an me mbi 750 vite burg gjithsej. Nga viti
1943 e deri më 1991 për çdo 1. 8 vjet është
një i pushkatuar dhe për çdo 1. 6 vjet një i
dënuar. Gjyqet politike ktheheshin në
“shfaqje” teatrale politike ku aktorë ishin dësh-
mitarët e rremë që “skenaristët” sigurimsa i
kishin përgatit. Leksiku gojor i tyre ishte mjaft
i pasur dhe dashamirës, në çdo mjedis i dëg-
joje tu drejtoheshin çidhnakëve: “këlysh i
UDB-s”;”armik i popullit” etj. etj. Kjo Kra-
hinë u bë edhe mjedis i përshtatshëm për ek-
sperimente. Këtu p. sh. u eksperimentua se sa
e si mund të jetojnë njerëzit po t’ju heqësh
bagëtinë e pulat kur ushqehen me bukë misri
të kalbur(!). Si u katandis kështu gropa e Çidh-
nës e cila kish shërbyer në shekuj si bazë furni-
zimi për Dardhën, Reçin, Lurën?! Ndoshta ish-
te porosi e Partisë që krahas frontit politik
beteja duhej zhvilluar edhe në atë ekonomik.

Krahinën tonë e vranë e burgosën e shkelën
me këmbën e pushtetit, e përçanë vëllain me
vëlla dhe babain me fëmijët. . . e ç’nuk kanë
bërë mbi këtë popull. Sa nëpunësa, zyrtarë
partiakë, ka pritë e përcjellë kjo zonë, ca të
gjatë e ca të shkurtër por me “testen e kuqe në
gji”, komunista të devotshëm, që na hakërre-
heshin sa herë Enverit i dhimbte koka. . .

ORGANIZIMI KRAHINOR NË ÇIDHËN

Malsorët e Maleve të Dibrës me qëndresën
e përvitshme kundër forcave osmane ia kishin
dalë të ruanin një autonomi esenciale e cila u
siguronte atyre të drejtën e vetqeverisjes sipas
së drejtës dokësore (zakonore). Në të Nëntë
Malet e Dibrës ndjehej kundërshtimi i hapur
e mospranimi i qeverisjes sipas ligjeve osmane
dhe nga qeveritarët turq. Sa e sa herë banorët
e këtyre Krahinave (Maleve) ishin ngritur në
luftë duke kundërshtuar me armë përpjekjet e
pashallarëve osmanë për të zbatuar rregullat
(reformat) turke, të cilat gjithnjë shoqëroheshin
me shtimin e taksave apo detyrimeve të reja.
Malsorët tashmë kishin kuptuar se çdo reformë
e trumbetuar, edhe pse paraqitej si “demokra-
tike”, në fund të fundit, sillte rrjepje të mëte-
jshme të popullit. Në vitet 1560, 1874, 1833
dhe 1835 malsorët kanë tronditur Portën e
Lartë dhe e kanë detyruar të mos prekë “të
drejtën zakonore”. Shpeshherë qeveritarët turq
përpiqeshin të zbusin situatat duke pranuar
“më parë zakoni e pastaj sheriati”. Kjo e drejtë,
vetëqeverisja sipas së drejtës zakonore, ka
mbijetuar për 5 shekuj, deri në ditët e vona,
pas shembjes së Perandorisë Osmane. Realiz-
imi i kësaj “vetëqeverisje”, brenda për brenda
çdo mali, bëhej nëpërmjet një “strukture” ad-
ministrative unike. Së pari duhet thënë se në
çdo Mal (Krahine) organizimi i brendshëm të
sjell në mend një “minishtet” ku rolin
udhëheqës e kishin “paria” (agallarët) të cilët
ishin edhe krerë të konaçeve. (Në një konak
bënin pjesë disa fise të cilët njihnin për të
parë të njëjtin person). Numri i Konaçeve të
një Mali varej nga numri i banorëve. Kështu
p. sh. Mali i Reçit kishte një konak, atë të
Trocit, Dardha një konak atë të Ndreut, Mu-
hurri kishte 2 konaçe ( i Hoxhës dhe i Pirës)
etj etj. Krahina e Çidhnës meqënëse është Mali
më i madh në Dibër ka 5 Konaçe (Konaku i
Alisë, i Lushës, i Nokës, i Spatës dhe i
Kaloshit). Popullsia e cdo konaku përbëhej nga
paria dhe halia. Pari apo shtëpi e parë quhej i
pari i konakut (agai i cili kish edhe rolin e
komandantit ne luftë) si dhe pleqtë, stërpleqtë
dhe çekiçtë e konakut. Pjesa tjetër e popull-
sisë që nuk ishin as pari e as pleq, stërpleq a
çekiçë quheshin hali. I pari i konakut që në
njëfarë mënyre përbënte “egzekutivin” e
konakut, kishte detyra e përgjegjësi të përcak-
tuara, ndërsa legjislativin e përbënte mbledh-
ja (kuvendi) i popullit. Gjykatën e konakut e
përbënin pleqtë, stërpleqtë e çekiçtë. Pleqtë
dhe stërpleqtë në Çidhën kanë qenë gjithnjë
të zgjedhur e të caktuar e nuk ndërronin asn-
jëherë. Ata e trashëgonin titullin (plak ose stër-
plak) brenda fisit, brez pas brezi. Ndërsa
çekiçtë nuk kanë qënë të caktuar e me emër
por vetëm numri i tyre për çdo konak, ka qenë
i përcaktuar (nga 2 për çdo konak). Shpesh-
herë dëgjojmë të ngatërrohet emërtimi stër-
plak me çekiçë. Duam të vëmë në dukje se
dallimi mes këtyre dy kategorive është i madh:
stërpleqtë janë të përcaktuar dhe të kategori-
zuar për çdo konak në stërplak i parë , i dytë,
dhe i tretë. Ndërsa çekiçtë nuk janë të caktuar
por janë të domosdoshëm në çdo “gjyq”. Ata
zgjidhen nga radhët e pjesëmarrësve dëgjues
sipas rastit. Ata zgjidhen (thirren) nga plaku i

cili më parë këshillohej me stërplakun. Sh-
kurt: n. q. s. dikush është thirrë për plak, ai
duhet të marrë me vete njërin nga stërpleqtë e
konakut të tij ndërsa çekiçin e zgjedh nga pjesë-
marrësit e rastit. Kështu formohej “trupa”
gjykuese sa herë plaku thirrej për të ndarë ka-
nun brenda konakut të tij ose në konaçet tjera,
brenda por edhe jashtë Krahinës. Kështu çdo
“trup” gjyqësore përbëhej domosdoshmërisht
nga Plaku, një stërplak dhe një çekiç, gjithësej
tre veta. Plaku i konakut kishte të drejtën e
zgjedhjes (mes stërpleqëve), ai merrte stër-
plakun e parë ose të dytin a të tretin varësisht
nga natyra e problemit që duhej gjykuar. Po të
bëjmë një krahasim me organizimin e sotëm
gjyqësor mund të themi se pleqërimet në
Çidhën ishin mjaft të organizuara. Plaku kish
rolin e Kryetarit te Gjykatës se sotme, stër-
plaku ishte na rolin e anëtarit të gjykatës (me
titull) ndërsa çekiçi i cili nga pjesëmarrësit,
zgjidhej njeriu më me integritet moral, shër-
bente si këshilltar. Në mjaft raste kjo “trupë”
gjyqësore përballej edhe me çeshtje të cilat
kërkonin njohuri të thella teknike. Për këtë arsye
plaku kish të drejtë të merrte më parë mendi-
min e “esnafëve”. Esnafët ishin njerëz me për-
vojë të gjatë në një fushë të caktuar si psh në
blegtori, bujqësi, gjueti etj. Këta njerëz dinin
mirë psh. sa qumësht jep një lopë, sa barë
duhet për një kafshë, sa prodhim jep një tokë,
si ndahet gjahu mes gjahtarëve etj. etj. Këta
njerëz thirreshin për të përcaktuar gjërat tekni-
ke dhe pastaj Plaku këto i reflektonte në ven-
dimin që do të jepte. Edhe pse “esnafët” kish-
in rol të rëndësishëm në ndarjet e kanuneve,
ata nuk njiheshin si “pari” apo “shtëpi të
para”. Deri nga vitet 1800 Krahina e Çidhnës
në mënyrë simbolike kishte 31 “shtëpi të para”
apo “pari”. Çdo konak kish një aga, një plak,
dy stërpleq dhe dy çekiçë dhe të pesë konaçet
bënin 30 “shtëpi të para” shto edhe bajraka-
tarin (flamurmbajtësin) bëheshin 31 shtëpi. Në
fillimet e shek. XIX roli i parisë së Dibrës po
bëhej gjithnjë e më i madh. Reformat e Tanz-
imatit, kërkesa për nizamë etj i bëri ata që si
asnjëherë të viheshin në ballë të lëvizjeve
kundërshtuese të armatosura. Gjithë Dibra po
kalonte një periudhë të rëndë e të vrullshme.
Në drejtimin dhe udhëheqjen e malsorëve
duhej më shumë operativitet. Pikërisht këtë
detyrë morën përsipër paria e maleve. Kjo ësh-
të koha kur në krye të masave popullore çidh-
nake u vunë dhe shkëlqyen udhëheqës popu-
llor si Vesel Lusha, Sali Noka, Demir Alia,
Abaz Repa, Sulë Hasani, Llan Kaloshi etj. etj.
Në këto vite të stuhishme të kryengritjeve të
pandërprera të malësorëve u duk forcimi i
pozitave politike dhe atyre ekonomike të feu-
dalëve vendas në Malevt e Dibrës në përgjithë-
si, dhë atyre të Çidhnës, në veçanti dhe që
solli dhe ndryshime në “vetqeverisjen” krahi-
nore. Bujarët-feudalë çidhnakë si Spata, Alia,
Lusha, Kaloshi dhe Noka ia arritën të njësojnë
postin drejtues (agallikun) me atë të plakut të
konakut. Në një farë mënyre, ky veprim, (bash-
kimi i agallikut me pleqësinë, thënë ndryshe i
egzekutivit me gjyqësorin) linte shteg për abu-
zime. Pikërisht në këtë kohë u nominuan (u
krijuan) “70 shpitë e Has Përnezhës”. Pavarë-
sisht se cila qe mënyra që këta djem shpëtuan
Dibrën nga Elmaz Pashai, për të cilën emri
dhe fama e tyre mori dhenë, në Krahinë ata
kishin kohë që kryenin veprimtari pajtimi,
ndërmjetësim etj. Pas këtij veprimi heroik, kjo
djelmni, në kuvendin e burrave tek Ferra e
Pashës, u “shpërblye” me “dekoratën”: “70
shpitë e Has Përnezhës” dhe u rreshtuan në
parinë e krahinës. Tani numri i shtëpive të
Çidhnës shkoi 101 dhe vetëm pas vitit 1844,
d.m.th, pas betejës kundër Hajredin Pashës,
Sali Demiri “fitoi” dhe vendosi në shpatullat
e tij një yll tjetër trimërie, atë “Agai i 9 Ma-
leve”. Kjo e çoi numrin e shtëpive të para në
krahinën tonë në 102. Ato simbolikisht shëno-
hen kështu:

5 konaçe me nga një plak = 5 pleqë
5 konaçe nga tre stërpleqë = 15 stërpleqë
5 konaçe nga dy çekiçë = 10 çekiçë
 “70 shpitë e Has Përnezhës” = 70 shtëpi
Agai i 9 Maleve Salë Demiri = 1 shtëpi
Bajraktari (flamurtari) = 1 shtëpi
Gjithsej   = 102 shtëpi të para      (Vijon)
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Të gjallët grishin gërmadhat

përshkrim
Nga: Dr. SELMAN MEZIU

Dëshira ndiesi që gurgullon nga
thellësia e qënies njerëzore. Ajo

përshkon jetën e  kërkimtarit si gjaku
i turrshëm në arteriet e të rinjëve.
Edhe pse dielli përvelon, e pluhuri i
rrugës më detyron të mbyll sytë
shpesh, kërkoi të nxjerrë nga gërmazi
i shekujve ato qe ai mi ka fshehur.
Pse jo edhe ata që në pamje të parë,
duken një hiq. Të tjera që kanë kri-
juar një rapsodi, një legjendë, një
perrallë me ciklopat me një sy, apo
me luftëtare qe me tehun e shpatës
kanë krijuar emërtimin e vendit, Fer-
ra e Pashës.

* * *
Endem me fantazinë time për të

rrokur, përqafuar e veshur me dritë
dituri të vërtetën, për të tërhequr një
fije nga lëmshi i zeherosur sterr i zi,
nga padija e përhumbjet e mijëra
vjetëve. Por me pak shpresë, me
mjegullën e hirtë që më ndanë të
vërtetën e dukshme, nga ajo e fshe-
hura, e pashquemja.

Përballë buzë Përroit të Kastriotit,
ndodhet Bregu i Mullirit, me ca gurë
që çarkadisen andej-këndej, shenjë
rrënojash, pra një mulli bloje, ndër-
sa   forcën për të bluar, ia jepte ujit
e këtijë përroi. Por tani ai s’ka edhe
një rrëkajë ujë. E atëhere si janë rrot-
ulluar fletët e mullirit?

Hedh shikimin më andej, e më
thotë shtatëdhjetë vjeçari Selman
Leshi- thirret Zabeli i Toçit, tokë me
pulla dheu të kuqe me fierëra, me
dushqe të degraduara. Në fshatin
Kastriot nuk ka as emër e as mbiem-
er të tillë.  Më tej Lugu i Gështen-
jës, Kodra e Gështenjs, e pastaj çfarë?

E shohë disa drurë të mjerë trup
shkurtër e kurorë  çrregult të këtijë
lloji, por fatkeqësisht për tu qarë
hallin. Përthyerje të lehta me boka
të një dheu të kuq me ndonjë kaçube
ferrmanesh, dushqesh, të shoqëruara
nga emrat, kodra e Xhil Kasmit, Për-
roi i Dhelpnës, e më tej Rreskat e
Kasmit. E përsëri, nuk njihet askush
me këtë emër e mbiemër. Përse vallë
shkruaj këto fjalë që mbartin dy-
shime? Nga kjo qullosje mendimi më
nxjerrin shoqëruesit e mi Hajredin
Gjini e Selmani.

Ndjekim udhën e makinave e në
kthesë një skavator, që po punon për
zgjerimine e sajë. Por nuk na ngjalli
interes. Ah çfarë na duhet neve, këto
rrafshe të përveluara nga dielli e të
zharretme nga e papunuara, po, sepse
quhen Arët e Toçit e Trojet e Toçit.
Nje mbiemir ky i gjetur në Tefteret
turke të viteve të ndryshme, në Dibër,
Mat, Shkodër etjerë e deri te Ar-
bëreshët e Italisë. Epastaj.....!

Ashtu të menduar për të mundur
zbulimin e të fshehurave, ngjitemi
një shpati të emërtuar Rrahanajë,
fjalë e lashtë e dialktit Dibranë e
shtjelluar nga shumë autorë të ven-
dit e të huaj dhe fatmirësisht e për-
dorur në shumë emra vendesh. E
ndërsa shkel në një rrugë automo-
bilistike që s’të jep shenjat për e tillë
por ndërtuesi i saj eshtë ai që ka
mbiemrin Leshi e i kanë rënë leshtë
këtyre vendeve, e vërteta është e fshe-
hur në aparati mendor të tijë, trak-
tori i nisur me gjymtyrët e tijë me
koritën e stërmadhe e hapi në vitin
njëmije e nëntëqindë e shtatëdhjetë
e shtatë. Dhe sot.......

Ndalohemi në pjesën më të ngri-
tur të një kurrizi, e këtu ndodhet një

shkëmb me lartësi dy metra, e i gjërë
afërsisht tre metra e quhet Guri i
Luftës. Bashkeshoqëruesit më tregojnë
për pozicionin ulur të dy luftëtareve
që shikonin nga Gryka  e Radikes.
Mjerisht flisnin me një zë dhemshu-
nie është thyer këto dhjetë vjetët e fun-
dit, i përdorur në ndërtim shtepiash.
Thyerjet vërtet ishin të freskëta. E fo-
tografuam, por dyshimi ende si rriqën
gjakëpirëse më turturon.

Buzët na u thanë nga etja, e zbris-
nim një kurrizi, në të cilin ishin gurë
të madhësive të ndryshme, deri edhe
gjysmë metrokubi që na thyjnë vësh-
trimin monoton bashkë me gropa të
përmasave të ndryshme etj. E aty këtu
fidana dardhash të egra, karaktristikë
të vendëve me banime të hershme. I
kam gjetur në Mazreka, në rrafshinën
mbi Grishqan që quhesh Troja. Sikur
dardanët e kanë marrë emrin nga kjo
pemë, kështu shkruhet e flitet,
por.....

Sapo ktheva kokën nga shpati i
Rrahanajëve pothuajse në afërsi të
kurresit, vështrimi më kap dy grupe
treshe gurësh, ku më thonë se quhen
Gjurët e zesë. Hajde e shpejgoje
madhësine e tyre e vendosjen e tyre
me një simetri korrekte!

Përgjatë kurrizit, në shpatin në të
majtë, jeshilojnë plotë hijeshi im-
shtaja e dushshqeve, trupëdrejta e
sikur përqafojnë e ledhatojnë njëri
tjetrin duke formuar kështu Zabelin
e Gjegjës e atë të Kishës. E më tej
çfar mund ti shtojmë kureshtjen lex-
uesit të thjeshtë, historianit, arkeo-
logut, mësuesit të gjeografi-historisë.
Përpiqem të peshkojë të dhëna nga
shtatëdhjetë vjeçari simpatikë, cice-
roni fjalëmbël i kësaj treve me bëma
historike të fshehura në llaven e shuar
të qindra vjeçarëve.

Te rrafshja duken gjurmë muresh
e gurësh të mëdhenj përreth. Një
pjesë të tyre i kam tërhequer me trak-
tor dhe kam futur në themelet e sh-

tëpisë sime - Tregon ish shoferi i
mjetit me zingjirë. Ndërsa shkrim-
tari Ramiz Gjini më shkruan në me-
sazhin e tijë, se edhe themelet e sh-
tëpisë së tijë janë mbushur me gurë
të mëdhenj, marrë nga varrezat te
Kisha e Gjonit, ndërsa vendi ku kam
ndërtuar atë quhet Ara e Gjegjës. Ne
dy meter thellësi kur gërryva theme-
let, gjeta gurë themelesh të tjera. Pa
dyshim ai i varrosi. Mos vallë edhe
Troja e këtushme është me kate si
ato që zbuloi arkeologu gjerman
Henri Shilmani në Trojen e Azisë së
Vogël. Ndoshta! Ku ta dishë, bota
është krijuar ka mijëra e mijëra vjetë!

E ndërsa vazhdojmë rrugën kur-
rizit e na shpaloset një arë e rrethuar
me gështenja të rralla që quhet Ogra-
ja e Gjonit. Në fund hapet një lug-
inë e mveshur me barëra, dushqe e
gështenja me trup gungaçë. Atë nuk
e kanë formuar as vullkanet, as rrësh-
qitja e dheut, as grryerjet e perrosk-
ave por njërëzit. E çuditshme! Tre-
gojnë se dheu është trasportuar duke
ndërtuar këtë kodër që praktikisht
ndodhet përballë nesh, me lartësi
afërsisht gjashtëdhjetë e pesë metra
e gjatësi dyqindë e njëzetë e pesë
metra. Ulemi e varemi në qafë të
sajë, ku Hajredini thotë, se këtu ka
qenë portë e madhe për tu ngjitur ne
maje të sajë. Ndoshta edhe për të
hyrë brënda, ku ta dimë ne sotë.
Habia tanimë më pushton çdo qel-
izë të trupit tim, më mpinë të men-
duarit e lëkura e fytyrës tendoset nga
dyshimet, mrekullia e sajë më nxitë
fantazië për të gjetur shpejgime.
Por......

Ngjitemi në majë, që na u quajt-
ka edhe Kodra e Gjonit. Shohim del-
linja, të rralla, grupe fierërash, dhe
një gropë të stërgjatur, e pamundur
të shpejgojmë kur është përdorur
kazma e lopata. Zbresim thikë posh-
të, duke shkelur mbi dheun e kuqër-
remt, në të djathtë të një gështenje

një vrimëz. Hedh nje guralecë, por
as edhe një zhurmë. Kush e ka gërry-
er këtë vrimë vallë?

Ciceroni mbushet me frymë e fil-
lonë të këndojë. Mua kështu më
duket, sepse nga hojet e trurit të tijë
rrjedh mjaltë mendimesh, me kuj-
time, përshtypje, gjykime burrërore.
Në vitin njëmijë e nëntëqindë e sh-
tatëdhjetë e pesë filluan njëherësh
dy tunele për qëllime ushtarake. Pas
disa metrash doli një shtrese jo e
zakonshme, pra shtresë arkeologjike,
materialle të tilla si hijë, copëra
thënngjijësh dhe enësh prej argjile
si dhe copëra shigjetash etj. Unë
kisha mbërthyer sytë tek ligjeruesi,
por a doni ta dini kisha hapur edhe
gojën, këtë ma thanë shoqëruesit e
mi, por ndoshta...jo, jo, iu besoi
plotësisht, ishte deshira e natyrshme
për të përthithur gjithëçka nga mjalti
që i rrithte prej goje. Punimet u ndër-
prenë nga rrezikshmeria e kryerjes së
tyre, dhe.....  Ndërsa oficeri Sule Pira
nga Zallë Dardha i apasionuar edhe
pas arkeologjisë, më vonë vrau vet-
en. Përse vallë duhet të ndodh kësh-
tu? Edhe kjo ngjarje si shumë e shume
ngjarje të tilla të shtresëzuar ne shek-
uj, mbeti e pa zbuluar, e pa njohur
,e pa shkruar, me një fjalë e mbulu-
ar me çefina të zeza si therri i oax-
hakut.

Zbresim në një rafshinë në formë
vezake, pra jemi në lindje të kodrës
me vrimëzen e me të përbrendshmet
të pa ndriçuara nga rrezet e dijes. Eh,
si i dashur lexues, tashmë këtu jemi
në Kopshtin e Gjonit e Pusi me të
njëjtin emër. Por une shihja barin e
thare e tokën e pluhurosur e mën-
dimet më vërdalloseshin. E përsëri
dyshimi më tundi, duke më dridhur
trupin nga pafuqia për të prodhuar
mjaltin e dijes. Jam unë adashi jot -
Më rizgjoi zëri i tijë kumbonjës- Që
në vitin njëmijë e nëntë qindë e
tetëdhjetë i futa plugun e mbulova e
përmbysa gjithëçka. E ai papritur uli
kokën e dy pikëza loti i rrodhën nga
sytë e rrëshqitën nga faqet e rreshku-
ra prej vuajtjeve e peshës së viteve.
Unë mblodha veten dhe për ta qetë-
suar i them: - Ai rregjim,  që di-
branëve iu hoqi kësulat borë të
bardha, historisë i hoqi ajkën e dësh-
mive historike, është ai përgjegjës i
padiskutueshëm.

E këmbët bënin mbi barin e thatë
e tokën e nxehtë kërrp, kërrp, ndësa
papritur ndodhemi, buzë një bregu,
ku na shfaqet  një gropë e mbuluar
me ferrmana e barëra.  Me tregojnë
se në vitin dymijë e një, këtu është
hapur kjo për të gjetur para ose
florinj. Fshehurazi, në zemrën e natës
së pabesë u hap, dhe autorët u zh-
dukën pa lënë gjurmë. Ne kemi pare

shenjat e një muri te trashë e me gurë
të mëdhenj. E kjo e ka emrin Kulla e
Gjonit. Në këtë periudhë janë hapur
të tilla në Mazreka të Eprea dhe te
vendi i quajtur Hambarët e Skënder-
beut  pranë arës së Trojes.  Por përse
vallë në këto vende për të cilat
dëgojme gojëdhena te çuditshme? -
pyes veten nën zë.

Përsëri zbritje, e më tërheq vë-
menndjen një lloji bari, tufa tufa  me
fije të holla e i ashpër, pra si lloji
festuke, që në këto anë quhet Hasë,
rritet vrullshëm në pranverë,  lulë-
zon në Qërshor e përdorej si ush-
qim edhe për dimër. E kjo vallë çfarë
do të thotë? Ndërsa më rrok syri ko-
drën e Çelias ku vazhdon një kurrizë
i gjatë pothuajse i çveshur, i mbush-
ur me gurë të madhësive të ndryshme
e ky lidhet me atë të Rrahanajve duke
formuar një kufi natyror të dukshëm.
Ndërsa nën rruge dy livadhe me
madhësi modeste por të ndara nga
njëri tjetri me emrat, Trojet e Kastri-
ote dhe Trojet e Kuke. Nga ana tjetër
e përroit të madh ndodhet edhe sotë
Lagjia e Kuke. Ndjekim rrugën nga
erdhëm, e më pas....

* * *
Në shtetin Mali të Afrikës, pikër-

isht ne qytetin Djene në vitin njëm-
ijë e  dyqindë e tetëdhjetë, mbreti
Koja Konbora ndërtoi një xhami
shumë te bukur e gjigande, por prej
dheu e kashte kallamishtesh ose
dritherash të përzier e tharë nga vetë
dielli. Me kalimin e kohës shirat e
shkatëruan, e kështu troket viti njëm-
ijë e nëndëqind e gjashtë, ku ved-
noset të rindërtohet e njëllojtë. Por
mungonte projekti i shkruar. Megjith-
atë filluan punimet duke pyetur më
të moshuarit për çdo kthinë e ngjitje
në lartësi. E tani e shohim përsh-
krimin dhe fotografitë e sajë në en-
ciklopedinë e mrekullive të botës.

E unë apo historiani, si ta ndër-
tojmë e dokumentojmë qytetërimin
e lashtë të kësajë treve?  Duke pye-
tur e shkruar, nga bashkëshoqërues-
it, apo të moshuarin Zabit Xhedikun
kur më përshkruan hollsishëm dy-
luftimin e Gjergj Kukës me  arapin e
zi trupëmadh, si dhe më përshkruan
toponimin  e Arës se Vojsavës. Përse
jo edhe me të moshuarit Hasan Pana
e Rexhep Gjinin, me 81 vjeçarin Fi-
qiri Koltrakën etjerë, të cilët kanë të
konservuara në mendje, mjaftë ng-
jarje e fakte. A mendoni se ia arrijë?
Shkrimtari i ri Ramis Gjini tregon për
prejardhjen e fisit të tijë nga trungu
familiar i Gjergj Kastriotit, apo shk-
ruan për toponimin, Mani i Kolës
dhe së fundi  sa mençurisht shpre-
het, për shtresën e sipërme të
tuneleve, si Shtresa kulturore  etjerë.
Dhe më tej të bashkëpunosh me
Arkeologun Dibrane Profesorin
Adem Bungurin e te lexosh librin e
tijë ‘’PrehistoriaeDibrës.,, do të
udhëtosh drejt së vërtetës. Shkencë-
tari Amerikan Willard Frank Libi,
zbuloi, percaktimin e viteve me anë
të carbonit katërmbëdhjetë, ku
gjithëçka fosilje biologjike pra edhe
kockave mund tiu përcaktohet jetëg-
jatësia e tyre me saktësi matematike.

Atëhere sëbashku në të gjallët të
grishim gërmadhat me gjuhën e sh-
kencës së arkeologjisë
antropologjise,  dokumentave his-
torike dhe apartit biologjik trurit të
të moshuarëve dhe ndoshta kjo ësh-
të rruga që të mundemi ti bëjme të
flasin e kështu penat  të shkruajnë.
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(Vijon nga faqja 17)
Me gjithë qef, por, ky libër, ka një

specifikë, për tu marrë në duar duhet të
kini marrë abdes! Abdesi eshtë një
normë e muslimanëve që duhet ta krye-
jnë përpara se të falen dhe përpara se
të lexojnë librin e shejtë. Mos eshtë
Kur’an –i drejtohem me një buzëqeshje
të lehtë ndënë buzë. Po më përgjigjet
bariu. Ju e kini në shqip apo në gjuhën
arabe -vijova unë. Ne gjuhën arabe -
vijoj Bariu. Ju dini ta lexoni atë? Po -u
përgjigj qetë qetë ai. Sa mirë, sa mirë
përsërita dy herë rradhasi unë. Unë e
besoj zotin –vijoi bisedën bariu. Në
përgjithsi u largohem njërzëve që nuk
besojnë në zot dhe nuk dua të futem
në bisedë me to. Në këto anë më ka
rastisur të takoj dhe jo besimtar, një
pjesë e të cilëvë per fat të këq kanë qenë
shkëncëtar. Nuk duhet të kenë qenë
shkencëtar –ndërhyri në bisedë profe-
sori. Ashtu mendoj edhe unë dhe shto-
va se shkencëtarët e vertet besojnë në
zot, duke marrë dhe miratimin e profe-
sor Alaudinit i cili na ndiqte me vë-
mendje. Ne nuk jemi shkencëtar, por
përpiqemi të bëhemi të tillë, pasi fjala
shkencëtar është fjalë me peshë të mad-
he dhe është veshtirë për ta mbajtur,
për ta merituar. Unë –vijova ti them
Bariut -e kam patur babanë hoxhë, bile
dhe shumë-shumë breza para tij kanë
qenë të shkolluar në fenë islame. Në
jetë pata rastin të punoj me njërëz që
kishin lidhje me islamin, ndonëse
sistemi e ndaloi me ligj, bile vijova unë,
Kryetari i tanishëm i Komunitetit Musli-
man të Shqipërisë, Zotni Haxhi Selim
Muça, ka punuar për shumë vite me
mua, në një çadër, bile këtu përballë
nesh, në malësine e Sorokolit e të Ko-
rabit. Myftiu i Dibrës, Zotni Haxhi Ah-
met Çaushi, ish Kryetar i Keshillit të

(Vijon nga faqja 14)
gusht 1978 dhe më pat thënë:
“Edhe katër-pesë poezi si kjo po
qe se shkruan, mjafton!”); do të
mund t’jua thosha përmendsh
vjershën Veleshtare, moj kokone,
të shkruar mbi motivet e këngës
së njohur me të njëjtin titull, që
mund të quhet lirisht “këngë e
shekullit” dhe himn i vendlindjes
sonë të përbashkët; do të mund
t’jua lexoja vjershën Abetarja e
parë, kushtuar Fejzi Vincës dhe
simotrën e saj Këngë për Osman
Kicën, që flasin për dy figura të
bukura të vendlindjes - për pish-
tarin e arsimit (e para) dhe luftë-
tarin kryengritës (e dyta); do të
mund ta shpalosja satirën Përral-
la për mashat, për t’i rikujtuar ose,
më mirë, për të mos i harruar të
zezat që ia kemi bërë shumë herë
njëri-tjetrit, në të vërtetë vetvetes,
e edhe sa e sa poezi të tjera, por u
përcaktova për një krijim poetik
në të cilin flas për figurën e nënave
tona, grave veleshtare, duke
evokuar kujtimin e tyre dhe të
vendlindjes nga larg, nga ku
vendlindja duhet më shumë dhe
jo rrallë edhe shihet më mirë e
më qartë. Kjo poezi, e cila për
nga forma i ngjan një proze poet-
ike, është shkruar në Paris, në vitin
2002 dhe e përmbyll ciklin Fle-
torja e Parisit të librit tim tani për
tani të fundit me poezi Psalmet e
rrënjës (2007).

PARIS! PARRIZ!
(Në vend të epilogut)

 Gratë e fshatit tim, që s’dinin
gjeografi as shkrim-lexim, sa herë
shihnin ndonjë shtëpi të bukur,
të pastër e të rregulluar me shije,
qoftë edhe përdhese, psherëtinin
me pahir: “Paris, he bir!”. Ishin
analfabete, por shijen e të buku-
rës e kishin të lindur, në vete. Ishin
të pastra e qibare dhe visheshin
bukur si kokona. Tamam ashtu siç
thotë kënga. Nuk e di si e nga,
por në katundin tim Parisi ishte
mostër e rregullit, pastërtisë, buku-
risë, shkëlqimit, ndonëse askush
nga banorët e tij nuk e kishte viz-
ituar ndonjëherë këtë qytet
magjik. Dhe, doemos, edhe i ën-
drrës për një ditë më të mirë, me
më shumë dritë. E besa dhe i lu-
leve, të bukura e shumëngjyrëshe,
që nënat tona i mbillnin vetë me
duart e tyre, rreth shtëpive. Me
po ato duar me të cilat milnin
lopët, lanin rrobat me finjë e gatu-
anin bukë në çerep. Dhe përkund-
nin djepin. Djepat. E ishte një
kohë kur Veleshta ime rebele nuk
ishte bërë ende zog shtegtar. Kur
banorët e saj buzëdrinas lindnin
e vdisnin aty, në atë luginë rre-
thuar me male, larg syve të botës
e bukurive të saj, pa parë dynja
me sy, si thonë ata...

E thoshin shpesh: “Si n’Paris!”.
“Si n’Paris!”. Burra e gra, pleq e
të rinj. Gratë sidomos. Dhe ime
ëmë, ndjesë pastë. Më e mira e të
gjithave, më e mençura, më e
bukura, më e ditura, më bujarja.
Më poetja.

Dhe ja, tani, unë sugari i  saj
(I teti në bronx!), tek endem
rrugëve të këtij qyteti me një çantë
në krah e syze në sy - e vizitoj
Notrë Damë e Luvër e Tyjlëri -
më vjen në mend fëmijëria ime e
varfër me shtëpi përdhese e lehe
lulesh strehëve, mbjellë nga du-
art e vyeshme të nënave tona, që
kaherë kanë shkuar në atë botë (në
parajsë a parriz). E në shpirt më
ther si thikë një mall e më dokën-
dis: Paris! Paris! Parriz!

 (Paris, 2002-2005).

Borxhi i pelegrinëve
për vend-lermin ose
stërgjysh-lindjen!

Nëpër malet e Sharrit me profesor Kodrën
Përgjithshëm të Komunitetit Musliman
te Shqipërisë, midis të tjerave më ka
thënë se: Shkenca pa besuar te feja esh-
te e çalë, besimi fetar pa shkencën ësh-
të i verbërt. Pasi mbarova, njeriu i mirë
i bjeshkëve të nalta të malësisë së
Gorës, njeriu i thjeshtë që lexonte lir-
shëm në gjuhën arabe, një ndër gjuhët
e vështira të botës, që fliste mirë shqip
dhe serbisht, vazhdoj: Kurani është fja-
la e allahut, një libër për të gjithë librat
që i vlejnë njerëzimit, një burim i për-
jetshëm për të shmangur errësirën. Këto
nuk janë thëniet e mia, janë të di-
jetarëve islam. Për këtë të fundit, për të
shmangur errësirën, që pjellë  injo-
rancën, këtë armik të rrezikshëm të sho-
qërisë njerëzore, e mbaj dhe e lexoj
ketë libër hyjnor. Mirë do ishte të lexo-
ja edhe shumë e shumë libra të tjerë, se
librat s’kanë fund e dija s’ka fund, por,
kaq janë mmundësitë e mia në këtë
moshë, të ruaj delet dhe të lexoj në
Kur’an. Nuk mjafton të thuash se jam
besimtarë. Duhen kryer shumë gjëra
për ta merituar atë. Njeriu është dësh-
mi e Zotit, ndërsa njeriu i zotit eshtë
dëshmi e fesë. Me këto fjalë e mbylli
bisedën e paharrueshme dhe shumë
të ëmbël  bariu i urtë e i ditur i bjesh-
këve  të  pa fund të Sharrit. Na orientoj
rrugën për ku duhej të dilnim dhe u
ndamë përzemërsisht me të. Vazhdu-
am më tej marshutën tonë. Arritëm në
një nga nyjet kryesore problemore. Fil-
luam menjëherë nga puna. Kur kishim
ndërtuar më shumë se gjysmën e një
prerje gjeologjike, profesor Alaudini
thotë:  Ah të kishim këtu edhe profesor
Bidon (Abedin Xhomon, njerin nga
veteranët dhe yjet e ish Institutit te Kërki-
meve Gjeologjike), ai do të na orien-
tonte dhe ndihmonte shumë. Pse se
morëm dhe atë -i drejtohem si me habi

profesorit!? Nuk ja mori mendja, kishte
frike mos nuk e përballonte lodhjen e
madhe fizike –përgjigjet profesor Alau-
dini. Ah -thash me vehte -këtë të keqe
ka gjeologjia, kur mbush kokën, të
zbrazën këmbët. Profesori qeshi me të
madhe nga që i pëlqeu kjo thënie. Për
Bidon që të dy kemi shumë mall e res-
pekt, ndaj e vlerësojmë vazhdimisht
punën kolosale dhe kontributin që ka
dhënë ky specialist në gjeologjinë Sh-
qiptare.  Ai ka lënë dhe vazhdon të lerë
gjurmë të pashlyeshme ne të. Nuk ka-
lonte ditë, bjeshkëve të maleve të Shar-
rit që, nuk do të përmendej emri i tij,
puna e tij, humori i tij. Pesha e kampi-
oneve të shumtë që morëm dhë rruga
e gjatë që duhej të bënim në këmbë
për t’u kthyer në bazë, në hotelin e
Brodit, na detyroj ta ndërprisnim
marshutën për ta vazhduar ditën
tjetër...! Një mjergull e murrme po i
ngjitej majës së Abdavit dhe një shi i
hollë e i ftohtë filloj të na spërkasë ngad-
alë. Këpucët e vaqetit po na rrëshqitnin
në barin e ashpër të këtyre bjeshkëve
të nalta, duke u rrëzuar herë pas here
në atë të tatëpjetë që na dukej se nuk
do të mbaronte. Ndërsa në heshtje
vazhdonin të zbritnim një nga një
shpatet e maleve ku ishim ngjitur, për
të plotësuar dhe korigjuar hartën, për
të realizuar objektivat e punës që i
kishim vënë detyrë vehtës, në mendje
më vinin vargjet lapidar të poetit të tal-
entuar Dhori Qiriazi (rahmet pastë) të
cilat po i citoj më poshtë, ashtu siç i
kam të fiksuar në memorien time, duke
shpresuar të mos i kem ngatrruar, pasi
nuk i kam të lexuara dhe të mësuara në
origjinal por, të mësuara më të dëgjuar
prej mësuesit të letërsisë në biseda të
ndryshme që ai bënte, ku, nuk përton-
te dhe nuk harronte ta ilustronte

bisedën më vargje apo thënie të
njërzëve të shquar, për ta bërë atë
tërheqëse dhe mjaftë interesante:

Dikush një ditë, më tha si duke qeshur,
I dua fushat e blerta pa kufi,
Si dua malet me mjergull veshur,
Se ku ka male,  ka dhe varfëri.

Po të ishte kështu, o male s’do t’ju doja,
Por unë ju dua, ju dua se e di,
Se ku ka male, ka dhe shqiponja,
Se ku ka male, ka dhe krenari.

Në buzëmbrëmje u kthyem në ho-
tel, të kënaqur me punën, por të lodhur
e të lagur nga shiu i fresket i bjeshkëve të
Sharrit! Duke ngrënë darkën në ve-
randën e bukur të këtij hoteli malor, ku
për hirë të së vertëtës atë natë ishim
musafyrët e vetëm, i drejtohem profe-
sorit duke i thënë : Një alpinist i dëgjuar,
kur e pyetën të tregonte për ngjitjet më
të vështira, ai u përgjegj: “...Nga ngjitjet
e mia, nuk më kujtohet asgjë tjetër, veç
miqësisë që më ka lidhur me shokët.
Kalimet bri humnerave, kacavjerjet
nëpër shkëmbinj dhe teknikën i kam
harruar”. Profesori qeshi nën buzë dhe
nuk foli. Si shumë e shumë herë foli me
heshtje. Thonë që fati i krijon miqtë ndër-
sa fatëkeqësia i provon ata. Fati dhe pro-
fesioni me njohu me profesor Kodrën,
që në fillesat e para të punës, me të cilin
punova dhe kalova shumë dallgë të jetës
maleve më të larta të Shqipërisë Etnike,
duke mu gjendur pranë, me dashuri të
sinqert njerëzore  dhe  dije shkencore
bashkëkohore.

Vesel Hoxha është antar i stafit aka-
demik ne Institutin e Gjeoshkencave
dhe antar i Senatit Akademik të Uni-
versitetit Politeknik të Tiranës.

Atdheu është mbi të gjithë, edhe
vendlindja është e shtrenjtë se

aty lindëm, aty kemi njërzit tanë me
të dashur dhe siç thotë Çajupi I
madh, “ aty na duket balta më e
embël se mjalta”  Për rrjedhojë,
kemi obligimin që ta duam
vendlindjen dhe të bëjmë çdo sakri-
fice për te. Nisur nga kjo sot, po
shkruajnë e shkruhen kujtime dhe
monografi të ndryshme, për luftëtarë
të lirisë dhe për vendlindjen. Për këtë
krahinë kanë marrë penën e kanë
shkruar disa studjues e historian ndaj
luftrave që janë zhvilluar në ketë
trevë kundër pushtuesve turq, sllav
e  italo-gjerman. Këto shkrime kanë
vlera sepse  kjo është një krahinë
patriotike, ku bijët e saj kanë lënë
gjurmë të veçanta nëluftrat për liri e
pavarsi kombëtare.

Krahina ime quhet Bulqizë, ësh-
të nyje lidhëse me Matin e Dibrën
me rreth 20 000 banorë. Kohë pas
kohe banorët e kësaj krahine kanë
bërë emër, duke mos e ulur asnjëherë
martinën kundër pushtuesve shumë
shekullorë.Po kështu edhe në filli-
met e shekullit të 20-të me push-
tuesit serb, ku shumë bijë të kësaj
krahinë ranë dëshmorë për të mos
vdekur kurrë.Edhe me pushtimin e
vendit nga okupatorit Italo-Gjerman
ata morën pushkën e dolën malit për
liri, fillimisht ju  bashkuan “Çetës
partizane të Grykës Madhe” pastaj
në batalionin partizan të Dibrës më
pas në disa brigada e njësi partizane
deri në çlirimin e plotë të vendit.

Fshati Duashaj me kontribut gjatë LANÇL
NJË  JETË QË S’DUHET  SHUAR

E marta e parë e muajit shkurt
2011.Bajrami  Keta ndërroi jetë.
Qielli ishte i pastërt qelq. Dielli
rreze ngrohtë  (që tashmë me zor e
shtyn dimrin kryeneç), dalëngadalë
po sjell pranverën lakmuese për të
gjithë Tiranasit, sa qe gjallë Bajram
Keta, ai e priste me padurim pran-
verën për të këputur ato mimozat,
pasi  atë emër ja kish vënë vajës së
vetme kur lindi.Ajo e ringjallte.Që
kur doli në pension pleqërie, ditën e
kalonte  tek kodrat e liqenit artifi-
cial, me nipa e mbesa për dore.

Mali dhe fusha puthen me njeri
tjetrin. Bajrami erdhi në jetë në fs-
hatin Dushaj  më l0 prill 1923, në
një prill të vështirë, ku shqipëria
përpelitej nga skamja, pasi luftrat e
njëpasnjëshme këtë krahinë e kishin
fukaradisur.  Ata ishin pesë fëmijë e
Bajrami ishte fëmija e fundit. Kulla
trekatëshe, lëngonte. Djemt  e
konakut dilnin nga krahina herë në
Dibër të madhe e herë në Tiranë për
të siguruar ndonjë  punë sa për të
mbijetuar.  Bajrami deri në moshën
15 vjeç ruante bagëtë e tij por dhe të
lagjes. Më vonë ai, i la ato dhe ju
drejtua së bashku me një grup
shokësh tiranës, ku siguronin ndon-
jë punë sa për të mbi jetuar. Ai,
punoi e jetoi në Lagjen Ali Demi ku
u njoh  dhe krijoj shoqeri me djem
Tiranas të moshës tij, ku atë shoqeri
e rujati me ta, deri në momentet e
fundit të jetës tij.Gjatë viteve të
Luftës Nacional-çlirimtare  u aktivi-
zua me njëherë në njesitet e tiranës,

duke kryer detyra e mesazhe në shër-
bim të luftës. Në vitin 1943,ai doli
partizan duke dhënë një kontribut të
çmueshëm, fillimisht në çetën e
Pezës e pastaj në formacionet parti-
zane deri në çlirimin e plotë të ven-
dit. Bajrami nuk ishte i vetëm që
luftoi kundër pushtuesve nazifashist,
nga ky fis, pasi ishin Ajazi, Limani,
Ademi dhe Ismaili e Sadiku, ku  dy
nga këto të fundit janë vellezërit e
Bajramit, që dhanë kontributin e tyre
për një shtet demokratik.

Mbas çlirimit të vendit Bajrami
vazhdoi shkollë ushtarake, ku u tit-
ullua oficer e punoi në disa rrethe të
vendit duke u vënë në shërbim e në
roje të atdheut nga Shkodra  e deri
në Korçë. Duhet theksuar se gjatë
punës ai krijoj dhe miq e dashamirës,
atje ku shkonte për punë e shërbim,
duke ju gjetur atyre në të mirë e në
të keqe. Kontributin më të madh
Bajrami e dha në Spitalin Ushtarak
të Tiranës, ku për 20 vjet radhazi,
mbuloi sektorin e Prapavijës të këtij
spitali,(shef Prapavije) ku puna e tij
u vlerësua e mirë. Për këtë është de-
koruar disa herë me medalje  e de-
korata të ndryshme.  Bajrami e vlerë-
sonte punën e shokëve e kolegëve apo
dhe të eprorve, siç ishte rasti i respe-
ktit për Drejtorin e Spitalit Ushtarak
Sinan Imamin, të cilin s’e hiqte nga
goja në biseda me te, pasi ishte jo
vetëm një kuadër e specialist por dhe
njeri me vizion, që kishe ç’të më-
soje prej tij.

Bajrami nuk e harroi asnjëherë
vendlindjen, fshatin Dushaj, ku ai,

dha kontributin e tij maksimal dhe
në ndërtimin e shtëpisë në vitin
1960, ku sot në atë shtëpi jetojnë
nipat e mbesat e tij.

Vlen të për  t’u kujtuar puna dhe
ndihma personale që ai ka dhënë në
mënyrë të veçantë për bashkfshatarët,
për të cilët ishte krenar dhe përherë i
gatshëm për t’jugjetur atyre në atë
kohë kur ishin këq.Bajrami, u bë
baza kryesore për ata të sëmurë nga
krahina e tij, ku u operuan e u kuru-
an në Spitalin ushtarak, ku përveç
spitalit ata e kishin strehë dhe sh-
tëpinë e tijë.

Fillimi i muajit Shkurt 2011 e gjeti
të rënduar nga shendeti, kështu që
Luli, erdhi nga Amerika, duke qen-
druar disa ditë me te, ku pati një farë
përmisimi. Pas largimit të djalit, u
përkeqsua e ndërroi jetë, kështu që
vdekja është e pa besë. Kështu  e
qanin dhe vajtimoret në ditën e
varrimit, ku Vladimiri ndjehej i
pikëlluar. Pra vjen data 9 shkurt
2011, ku Bajram Keta u nda nga jeta,
ky luftëtar i lirisë, ky ushtarak i dev-
otshëm.

Dashuria të tundon e të zhurit,
vetëm atëhere njeriu i zemrës të mu-
ngon. E gjej këtë  sa thashë në sopirti
e Nadires, tek sa i ven kapak të florin-
jtë muhabetit  me fjalët :  -  Sa herë
dal  poshtë për të psonisur, më duket
sikur Bajrami është duke qendruar e
lozur me shokët. Hedh sytë, s’shoh
më asnjerin prej tyre, që kur Bajrami
u nda nga jeta sikur dhe ata s’lozin e
s’kuvendojnë më bashkë.

Ymer Keta
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Në periudhën e Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit dhe pas saj, zërit dhe veprim-
tarisë patriotike në dobi të kombit Sh-
qiptar iu bashkua edhe mendimi, zëri
dhe veprimtaria e Rexhep Pashë Matit.
Ky përfaqësues i shquar i kësaj plejade
do të jepte ndihmesën e tij mendore e
fizike duke rrezikuar edhe jetën e tij.
Talenti, aftësitë, shkollimi dhe nevojat
ekonomike e shtynë Rexhep Pashë
Matin të bëhet ushtarak i shquar në atë
periudhë dhe të shërbejë në disa
provinca të Perandorisë Osmane. Për
atë detyra ishte detyrë, ndërsa dashu-
ria për Atdheun ishte mbi gjithçka.
Postet e rëndësishme të dhëna nga
Porta e Lartë, i vuri në shërbim të çësh-
tjes patriotike. Idetë e tij ishin ata të Ril-
indësve, autonomia, çlirimi, pavarësia
e vendit, krijimi i shtetit Shqiptar, zgji-
mi, shkollimi, mësimi i gjuhës shqipe
nga shqiptarët.

Rexhep Pashë Mati lindi në lagjen
Hoxhë të fshatit Batër e Madhe të kra-
hinës së Matit, në vitin 1841, në një
familje të varfër fshatare, me profesion
bazë bujqësi dhe blegtori. Ai ishte djali
i vogël i Mulla Hasan Rucaj. Kur ishte
fëmijë Rexhepi u sëmur. I ati me gjithë
kujdesin, shërbimet dhe mjekimet pop-
ullore që i bëri, ai nuk gjeti shërim dhe
së fundi ia dha me vete djalit të tij të
madh Saliut, i cili punonte furrtar në
Stamboll për ta mjekuar dhe shëruar. I
vëllai pasi e shëroi e dërgoi në shkollë
fillore. Rexhepi mësonte shumë, ishte
nxënës shembullor. Mësuesit reko-
manduan që Rexhepin të vazhdonte
një shkollë ushtarake, ku shkëlqeu në
mësime dhe në disiplinë.

Në vitin 1864 Rexhepi e kreu sh-
kollën ushtarake shkëlqyeshëm dhe u
gradua me gradën kapiten. Në moshën
23 vjeç, caktohet të shërbente në diviz-
ionin e V të ushtrisë turke.  Në vitin
1871,  u gradua major e nënprefekt
ushtrie dhe u transferua në grupin e V
të armatosur të armatës së gjashtë në
Thesali. Në afërsi të vendit të punës së
tij banonte një Bej i dëgjuar, i cili kishte
një vajzë të vetme, që ishte shumë e
bukur dhe shumë e zgjuar. Atë e kishin
kërkuar për fejesë djemtë më të mirë të
krahinës dhe të Selanimut, por ajo një
ditë i tregon të atit nga dritarja e shtëpisë
se: "Ajo pranonte të martohej e të mer-
rte burrë vetëm atë majorin".  Në Selan-
ik, Rexhepi u bë i pari i vendit. Me
edukatën dhe sjellje e tij bashkë me
bashkëshorten fituan reputacion. Ata
ishin model për urtësi, drejtësi dhe
sjellje qytetare. Në vitin 1875, Rexhe-
pi pasi gradohet nënkolonel, caktohet
me shërbim në Janinë dhe në vitin 1877
transferohet në Divizionin e Bosnjes
duke mbajtur gradën e nënkolonelit.
Pas Bosnjes, transferohet përsëri në Jan-
inë. Në vitin 1883, gradohet gjeneral
Divizioni dhe caktohet me detyrë ko-
mandant i Divizionit të Gjashtë në Ar-
matën e Kosovës dhe të Selanikut. Rex-
hepit me këtë rast iu dha titulli "Pashë".
Që prej asaj kohe u quajt Rexhep Pa-
shë Mati. U bë gjeneral dhe qeverisi
për afër dhjetë vjet në Kosovë. Atje fitoi
popullaritet të madh. Ai komunikonte
me shqiptarët si me vëllezërit e një
gjaku.  Ai hoqi dorë plotësisht nga nd-

Rexhep Pashë Mati dhe roli i tij në
përpjekjet për pavarësinë e ShqipërisëNga:
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jekja dhe nga persekutimi ndaj bash-
katdhetarëve të tij dhe evitonte çdo
mosmarrëveshje e konflikt me popul-
lin. Rexhep Pasha vazhdonte të mban-
te lidhje me pjesëtaret e familjes dhe të
afërmit e tij që kishte në krahinën e
Matit dhe në emigracion në Turqi e në
vende të tjera të Ballkanit. Për atë Sh-
qipëria edhe vendlindja ishin të shenj-
ta dhe ai gjithmonë tregonte interesim
të veçantë.

Në atë periudhë në Drenicë të Kos-
ovës, popullsia kishte kundërshtuar me
forcë zbatimin e disa masave qeveri-
tare të ndërmarra nga Porta e Lartë.
Qeveria turke kishte urdhëruar të mer-
reshin masa të rrepta ndaj popullsisë
vendase, por ishte ndërgjegjja e Rex-
hep Pashe Matit që kishte marrë gradën
më të lartë atë të Myshyrit (Marshallit)
që e shpëtoi këtë krahinë nga masakrat
e sigurta të sulltanit të Turqisë. Rexhep
Pashë Mati i propozoi Sulltanit që në
Kosovë të organizonin një ushtri me
banorë vendas të cilët ditën të stër-
viteshin në repartet ushtarake dhe në
mbrëmje të shpërndaheshin nëpër sh-
tëpitë e tyre. Pasi mori pëlqimin nga
qeveria e Stambollit, nën maskën e
nevojës së mbrojtjes së vendit e të ren-
dit, ai organizoi një ushtri të përbërë
nga banorë vendas, të disiplinuar dhe
të aftë për të përballuar çdo situatë. Ata
ditën ishin në reparte ushtarake, ku
edukoheshin, mësonin artin ushtarak
e stërviteshin dhe natën shkonin nëpër
shtëpitë e tyre. Ushtria në Kosovë ishte
e organizuar që nga njësitë bazë, batal-
ione e deri në njësi të mëdha. Informa-
cionet që i dërgonin spiunët dhe orga-
net përkatëse Sulltanit për këto veprime
Sulltanit e detyruan atë të gjente
rrugëdalje. Kjo përbënte një rrezik të
madh, të mundshëm jo vetëm për Per-
andorinë Turke por edhe për Ballka-
nin dhe masa e parë që mori Sulltani
dha urdhër ushtria të shpërndahej dhe
Rexhep Pashë Mati të transferohej. Në
vitin 1895 Rexhep Pashe Mati transfer-
ohet në Tarabullus (Libi). Rexhep Pa-
shë Mati kishte tjera parashikime për
Turqinë. Ai mendonte ta bënte atë sh-
tet federal ku secila krahinë apo kombë-
si të kishte qeverinë e vet kombëtare
me të gjithë elementet e Perandorisë.

Haki Stërmilli, në librin e tij në
dorëshkrim "Dibra në prag të Historisë"
trajton se pse u bë transferimi i Rexhep
Pashë Mati në Tarabuluz? Reputacioni
dhe aftësitë ushtarake që kishte fituar
Rexhep Pashë Mati e shqetësuan
shumë Portën e Lartë. Duke e veçuar e
larguar nga shqiptarët dhe transferuar
në Afrikë, Sulltani kishte mundësi e dorë
të lirë për të marrë masa kontrolli ndaj
tij po edhe rreziku që mund t'i vinte
Turqisë nga ky ishte shumë më i pakët.
Edhe atje Rexhep Pashë Mati nuk qën-
dronte indiferent në lidhje me çështjet
kombëtare Shqiptare. Ai disa herë kish-
te marrë takim me patriotët Shqiptar, si
me Frashërllinjt, me Ismail Qemalin e
patriotë të tjerë në mërgim. Ai kishte
njohur dhe kishte hyrë në lidhje edhe
me shume figura të tjera politike qe
punonin për çështjen kombëtare si me
Said Najdenin (Hoxhë Vokën), Hoxhë
Tasimin, Ali Pashë Gucinë,Isa Boletin-
in, Refik Toptanin, Dede Gjo Lulin e të

tjerë. Jemi ne vitin e fundit të shekullit
XIX. Rreziku i copëtimit të Shqipërisë
nga vendimet e Kongresit të Berlinit ish-
te shumë i mundshëm. Vendimet e
Lidhjes Kombëtare të Prizrenit kërko-
nin bashkimin e mobilizimin e të gjithë
krerëve patriot e të mbarë popullit Sh-
qiptar për t'i dalë zot Atdheut. Pikërisht
në këtë situate kur përpara intelektua-
leve e patrioteve Shqiptar dilnin shumë
detyra, Rexhep Pashë Mati transfero-
het në Tarabullus. Kjo nga Porta e Lartë
u bë e studiuar dhe me qëllim të caktu-
ara. Dihet se në Shqipëri në këtë kohë
punohej shumë për autonomi, pavarë-
si dhe gjuhë amtare. Çështja kombëtare
shqiptare në këtë periudhe kishte dalë
në plan të parë. Rexhep Pashë Mati, si
gjithë patriotët e tjerë shqiptar ëndërro-
nin të punonin për një Shqipëri in-
dipendente me katër vilajete, Kosovë,
Manastir, Janinë dhe Shkodër. Kontak-
tet shoqërore e miqësore të Rexhep
Pashë Matit me shqiptarë patriotë kri-
juan besim tek të gjithë. Pritej çasti i
volitshëm për të ngritur popullin Sh-
qiptar kundër pushtetit turk. Shtetet fqin-
je Serbia, Greqia e të tjerë kishin fituar
pavarësinë. Rexhep Pashë Mati bash-
kë me Ismail Qemalin e patriotë të tjerë
shqiptarë rreth viteve 1900 kishin har-
tuar planin për veprime të armatosura
kundër regjimit qeveritar të sulltanit. Jo
vetëm Ismail Qemali por të gjithë vep-
rimtarët patriotë Shqiptarë të asaj kohe
të të gjitha qarqeve patën varë shpresat
e tyre, te ky ushtarak i lartë e i talentuar
që kishte autoritet e reputacion të madh
në trupat ushtarakë dhe në vendet ku
qeveriste Porta e Lartë. Ismail Qemali
shprehej në atë kohë: "Duhej pikërisht
një njeri i aftë për veprime të tilla  usht-
arake. Ai kishte kurajo të denjë prej një
shqiptari dhe njihej për patriotizmin e
tij të lartë. Gazeta "Rilindja" date
06.02.1994. Rexhep Pashë Mati e kish-
te përpunuar dhe bashkërenduar një
plan me Ismail Qemalin e të tjerë patri-
otë që pasi të fillonte një lëvizje në jug
dhe një në veri, Rexhep Pashë Mati do
të zbarkonte me ushtrinë në Selanik që
do të vinte nga Tripoli i Libisë, ku ishte
valid he do t'i dërgohej një ultimatum
Sulltanit për të pranuar kërkesat për
pavarësinë e Shqipërisë. Në rast të
kundërt forcat e armatosura nën ko-
mandën e Marshallit Rexhep Pashë
Matit do të marshonin drejt Stambollit.
Nga korrespondenca sekrete e Ismail
Qemalit me Rexhep Pashë Matin del,
se kishte mbetur një problem i pa
zgjidhur. Ky problem ishte se si do të
transportoheshin trupat ushtarë nga
Tripoli në Selanik. Ky problem
megjithëse u hodh shumë herë në dis-
kutim, nuk u zgjidh, mjetet e transpor-
tit, anijet nuk u siguruan. Plani hartuar
mbeti vetëm dëshirë dhe kjo u bë sh-
kaku për të asgjësua më vonë Rexhep
Pashë Matin.

Agjentura turke informonte Portën
e Lartë për veprime patriotike të Rex-
hep Pashë Matit dhe bashkëpunë-
torëve të tij. Për t'u rilidhur me krerët
vendas Shqiptar, Rexhepi niste mision-
ar të posaçëm nga Tripoli, Itali, Durrës,
Tiranë, Mat, Dibër. Ndër këto ndër-
lidhës sekretë kanë qenë edhe Sait Na-
jdeni e Refik Toptani të cilët idetë dhe

porositë e Rexhep Pashë Matit ua trans-
portonin krerëve patriot. Të gjithë atd-
hetarët në atë kohë i patën drejtua sytë
të Rexhep Pashë Mati. Edhe Andon
Zako Çajupi ketë besim të madh e
shprehu në një strofka të poezisë së tij.
"Besa Besë" / "Ngreu Rexhep Pashe
ngreu Ngreu se të pret Atdheu / Në ke
sedër e namuz / Mos qëndro në Tarab-
ulluz….." / (Vepra e Çajupit botuar në
vitin 1957).

Rexhepi dëshironte që Atdheu i tij,
Shqipëria, të ishte e pavarur, ashtu si
dhe kombet e tjera, si Greqia, Serbia e
të tjera. Për këtë në vitin 1903 u ven-
dos të bëhej një Kongres në Tripoli nën
kryesinë e Rexhep Pashë Matit që në
atë kohë ishte Vali atje. Në këtë kon-
gres do të merrte pjesë edhe Ismail
Qemali si përfaqësues i Toskërisë, ndër-
sa delegat i Dibres u zgjodh Sait Najde-
ni, ndërsa delegat i Tiranës u zgjodh
Refik Toptani.

Porta e Lartë u informua më përpara
se të përgatitej Kongresi dhe ajo mori
një seri masash për të prevenuar
punimet e Kongresit duke izoluar dele-
gatët që të mos merrnin pjesë në Kon-
gres. Kështu Porta e Lartë kishte ur-
dhëruar prefektin e Dibrës së Madhe
për të kapur e ndaluar Said Najdenin.
Prefekti në konfidencë shoqërore  dhe
për ta ndihmuar që të zbatohej ky ur-
dhër ia tregoi Sheh Emurllait të Kellexh-
babës dhe e pyeti për identitetin e Said
Najdenit. Sheh Emerllai me qëllim që
të vinte në gjumë Prefektin i tha: "Said
Najdeni nuk ishte një njeri me rëndësi
dhe se ai ishte nga ata njerëz që me e
thirrë me një xhandar paraqitet vetë në
qeveri. Prefekti u qetësua dhe e zvarriti
çështjen, nuk e vlerësoi shumë. Atë natë
sheh Emerllai e lajmëroi Said Najdenin
mbi çka kishte bisedua me prefektin.
Said Najdeni natën u largua nga Dibra
e Madhe, kaloi në Gryke të Vogël, në
Grykë të Madhe, Bulqizë, Mat dhe sh-
koi në Tiranë të Refik Toptani që ba-
nonte në Kamzë. Refik Toptani shpje-
gonte se neve jemi informuar nga
njerëzit tonë në Dibër të Madhe, me
përpara se të bëhej mbledhja shqiptare
në Tiranë për mbledhjen e Kongresit
në Tripoli, në Tarabullus, me përpara
se të shkonte Said Najdeni te Refik Top-
tani, për të shkuar në Kongres në Tri-
poli. Said Najdeni dhe Refik Toptani
pasi siguruan dokumentat e nevojshme
nga Mulla Ramazani, që vërtetonin se
këto ishin hoxhallarë dhe do të shko-
nin në Vlorë për të predikuar fenë Is-
lame. Said Najdeni dhe Refik Toptani u
veshën me petkun fetar dhe shkuan në
Durrës, u pajisën me pasaporta dhe u
nisën për në Vlorë. Këto dolën në Brin-
ezi të Italisë, prej andej në Napoli e në
Firence ku u takuan me Ismail Qema-
lin i cili i dha Said Najdenit disa doku-
menta sekrete për Rexhep Pashë Mat-
in. Ata shkuan në Tripoli dhe u takuan
me Rexhep Pashë Matin, biseduan e
diskutuan dhe morën udhëzime e po-
rosi nga Rexhep Pasha dhe u kthyen
në Shqipëri në muajin gusht të vitit
1903 për të filluar Kryengritjen e arma-
tosur për të përmbysur Sulltan Hamitin
edhe në fronin e tij të vinte Princ Mura-
ti që ishte i burgosur. Murati kishte prem-
tuar privilegje të shumta e liri të madhe

për kombin Shqiptar. Kryengritja do të
bëhej duke marshuar Rexhep Pashë
Mati me 30000 ushtar nga Brindizi i
Italisë për në Stamboll dhe do të çliro-
hej mbarë Shqipëria me armë në dorë.
Kryengritja nuk u bë. Nga ana e agjen-
turës u informua Sulltan Hamiti për këtë
përgatitje. (Haki Stërmilli Libri i tij mbe-
tur në dorë shkrim "Dibra në Prag të
Historisë"). Ismail Qemali nuk mbeti
vetëm me fjalë. Ai vazhdoi bisedimet e
komunikimin me Marshallin e Ushtrisë
Turke në Tripoli, Rexhep Pashë Mati
për të zbarkuar në ndonjë vend tjetër
strategjik të Turqisë që do të shërbente
si fillim i përmbysjes së regjimit të vjetër
turk. Mirëpo ngjarjet ndoqën njëra-
tjetrën me atë shpejtësi sa që prej këtij
plani nuk u realizua asgjë. Që nga zh-
villimi i punimeve të Kongresit dhe gjer
më 1908 Ismail Qemali e ka kaluar më
të shumtën e kohës në Bruksel. Nga
ndonjë herë Ismail Qemali bëri disa
udhëtime në Greqi, në Itali dhe në An-
gli, gjithmonë duke iu kushtuar çësh-
tjes kombëtare e duke mbajtur lidhje
me Rexhep Pashe Matin. (Libri Ismail
Qemali "Jeta e Vepra faqe 49" Botim i
vitit 1962 në Tiranë.)

Rexhep Pashë Mati në një letër që i
dërgonte bashkëkohësve të tij me 1907
iu shkruante: "Atdheu ynë është plot
xhevahire… por ai nuk përparon sepse
i mungojnë shkollat e Universitetet që
t'i zhveshin prej ndryshkut ata xheva-
hire. "Me 1908, Rexhep Pashe Mati nisi
për në Mat sekretarin personal të tij, që
ishte edhe ky matjan nga fshati i Rex-
hepit, Batra e Madhe, me një letër për
parësinë e Matit ku u shkruante: "Që të
hapnin shkollat shqipe dhe u premton-
te se për këtë do t'i ndihmonte. "Siç
dihet, në ketë kohë në Turqi, situate
politike u acarua dhe Sulltani ia kishte
frikën Rexhep Pashë Matit i cili gëzon-
te autoritet absolute në Libi. Ai atje për-
mendej për sjelljen e qeverisjen e mirë
që kishte bërë. Ata e propozuan ta
shpallnin mbret dhe të shkëputeshin
nga Sulltani e qeveria e Turqisë, por
Rexhep Pashë Mati nuk e pranoi. Kjo
krijoi bindje për besnikëri tek Sulltani i
Turqisë. Si duket Rexhep Pashë Mati
kishte vendos të punonte për vendin e
vet. Kjo kuptohet edhe nga përgjigja që
kishte dhënë Rexhepi: "Ju falënderoj
për besimin që më jepni, por unë kam
detyra më të mëdha nga kjo që më tho-
ni ju. "Nuk ishte kollaj të bëjë punë ile-
gale në pushtetin turk. Sulltani mbron-
te me fanatizmin më të madh pushtetin
e tij. Mati edhe e gjithë Shqipëria qenë
mbushur pas vitit 1900 me agjentë të
shtetit turk, të veshur me petkun fetar,
njerëz të cilët vrojtonin e raportonin
çdo gjë që kishte të bënte me lëvizjen
kombëtare e me përhapjen e shkollave
dhe të gjuhës shqipe. Sulltani e kishte
vënë në shënjestër Rexhep Pashë Mat-
in për ta zhdukur, por ai mendonte se
si ta realizonte planin e tij misterioz.
Rastin e gjeti. Me shpalljen e kushtetutës
së re, nga Sulltan Avdyl Hamiti me 1908,
Rexhep Pashë Matin e emëroi Ministër
i Luftës së Perandorisë Turke. Emërimi
i tij u shpall në Tripoli të Libisë ku ky
ishte Vali i Përgjithshëm. Nga
dashamirët e tij që vajtën për ta uruar
për postin e lartë, shkuan shume bash-
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kujtesë
katdhetarë shqiptarë, nga gjithë trevat
dhe nga diaspora, njerëz të kulturës, të
artit, ushtarak dhe shume njerëz të
thjeshtë. Siç shpjegonin ata që e vizitu-
an, ai nuk e priti me qejf këtë post, dhe
dëshmohet të ketë thëne: "Unë do të
dëshiroja e do të isha më i gëzuar të
shkoja e të jetoja atje në fshatin tim të
lindjes, në Batrën e Madhe në Mat" Ai
mendonte se postin mund ta shfrytë-
zonte në dobi të Atdheut, Shqipërisë.
Nga Tripoli, Rexhep Pashë Mati u për-
coll me respekt e dashuri nga ushtar-
akë e i gjithë populli i qytetit dhe me 02
gusht 1908 mbërrini në Stamboll. Këtu
iu bë një pritje madhështore nga popu-
lli i kryeqytetit të perandorisë. Ardhja e
Rexhep Pashë Matit dhe pritja që iu bë
në Stamboll tërhoqi vëmendjen e obor-
rtarëve, shtoi nervozizmin dhe smirën
e tyre. Me atë morën takim shumë sh-
qiptarë patriot që ishin në dijeni të vep-
rimtarisë tij. Të nesërmen me datën 03
Gusht 1908, Rexhep Pashë Mati u
gjend i vdekur në zyrën e tij, në moshën
67 vjeç. Data e vdekjes së tij është vënë
në dyshim dhe ka edhe të dhëna të tjera,
thuhet që ai pasi mori dekretin e Sull-
tanit për emërimin e tij, u paraqit në
Stamboll me 12 gusht 1908 dhe nden-
ji në detyrën e Ministrit të Luftës disa
muaj deri më 13 Dhjetor 1908 ku u
gjend i vdekur në zyrën e tij. Për
mënyrën e zhdukjes ka pasur dy men-
dime. Një pjesë thonë, se është helmuar
me një filxhan kafe, ndërsa disa thonë,
se në karrigen e tij ishte instaluar një
kontakt elektrik. Kjo është enigma. Rex-
hep Pashë Mati në të gjithë vendet që
punoi e jetoi, ai fitoi popullaritet, e famë
të madhe, sidomos te shqiptarët.
Mënyra klandestine e ekzekutimit të
Rexhepit, tregon se Sulltani nuk kishte
forcë ta asgjësonte hapur, sepse u ndru-
hej pasojave dhe revoltave që mund të
ndodhnin. Rexhep Pasha qe njeri i
madh, bëri karrierë të madhe dhe kudo
fitoi autoritet, njeri i përmendur në gjithë
Perandorinë Turke. Ai ishte një
udhëheqës i lartë politik. Kishte marrë
pjesë në luftën Ruso Turke, në luftë
kundër Serbisë, Malit të Zi, Greqisë. Ai
ishte plagos nëntë herë. Sulltani i men-
donte, se pasojat për një vrasje të hapur
mund të ishin të mëdha. Ai për asgjë-
simin e tij zgjodhi rrugën e intrigave, të
zhdukjes në fshehtësi. Varianti parë i
datës së asgjësimit, do me thanë me 3
gusht 1908, ka të ngjarë të mos jetë i
vërtetë, duke menduar kohën shumë
të shkurtër, prej 24 orësh, nga mbërrit-
ja e tij në Stamboll. Rexhep Pashë Matit
si personalitet i madh ushtarak e politik
i perandorisë Turke iu bë një ceremoni
e madhe mortore, ditën e varrimit. Deri
atëherë asnjë ceremoni e tillë, as për
vete sulltanët, nuk ishte bërë në atë sh-
kallë.. Të gjithë popullsia, e sidomos
shqiptarët, morën pjesë në varrimin e
tij. Sa u varros Rexhep Pashe Mati, Ital-
ia i shpalli luftë Turqisë për pushtimin
e Tripolit e të gjithë Libisë, ku disa ditë
më përpara atje udhëhiqte e drejtonte
Rexhep Pashë Mati.

Për përpilimin e kësaj monografie janë
shfrytëzuar këto materiale:

1- Libri i pa botuar i Haki Stërmillit "Di-
bra në prag të historisë."

2- Libri i Ismail Qemalit, "Jeta dhe vepra
e tij" Botim i vitit 1962.

3- Monografi e Said Najdenit. Dorësh-
krim hartuar nga autori.

4- Gazeta "Rilindja". Nr. 5. Date
06.02.1994,

5- Gazeta "Luftëtari". 31.01.1998,
6- Revista Ushtarake "Mbrojtja". Nr. 6

1996,
7- Monografia për Dervish Himën shk-

ruar nga Kristaq Prifti.
8.  Fjalori Enciklopedik Shqiptar. Pesh-

kopi, me 10.12.1999.

Nga MEVLUD BUCI

E kam mbajtur peng në shpirt të gdhend
qoftë dhe pak radhë për gjurmët e përkush-

timit të ish inspektorit të palodhur, mjeshtrit
të shquar të sportit, drejtuesit të talentuar Haki
Duka.Jeta në fakt është e shkurtër por dhe mjaft
e bukur kur punon dhe jeton si Haki
Duka.Tashmë mbushet viti që nuk është më
midis nesh, u nda nga jeta që ende kishte forca
dhe fuqi për të bërë më shumë për Dibrën dhe
dibranët. Për vite e vite me radhë unë kam
patur fatin që ta njoh nga afër në frontet e
drejtimit arsimor.Kur Hakiu ishte inspektor
pranë Drejtorisë Arsimit Dibër,  unë isha drej-
tor në zonën e Katër Grykëve. I urtë dhe i
përpiktë, dashamirës dhe veprues, këmbëngulës
dhe masovik. Njeri i humorit dhe i mençurisë,
kurdoherë me takt e durim, me shpirt krijues
e vetveprim shëmbëllente në kryerjen e
detyrave arsimore.Nuk e harroi kurrë kohën kur
unë së bashku me mësuesit e edukimit fizik,
me shefat e departamenteve punuam me javë
të tëra në Qafë Murrë duke bërë një kënd sport-
iv model me të gjitha paisjet e duhura, me
saldime tubash hekuri.Krahas të tjerave, ins-
pektor Hakiu, falenderoi kolektivin pedagogjik
e drejtorinë e shkollës, ndoqi veprimtaritë dhe
mati më tej ecurinë e punës me talentet e reja.I
kudo ndodhur pranë drejtuesve të bazës, pranë
mësuesve e rasteve njerëzore. Korektësia ped-
agogjike dhe takti e shpirti gjurmues e krijues
njihen anekand Dibrës, nga Golloborda në
Qafë Murrë, nga Maqellara në Lurë e Muhurr,
Sllovë,  Zalldardhë, Reç e Kala të Dodës. Hakiu
lindi më 15 tetor 1947.Ka kryer studimet e
larta në Institutin e kulturës fizike(AEFS) “Vojo
Kushi” në specialitetin e atletikës në vitin
1971.Në janar të vitit 1972 fillon punë në
sektorin e fizkulturës si inspektor dhe nga viti
1975-1988 ka kryer detyrën e kryetarit të ko-
mitetit të kulturës fizike të sporteve të rrethit
të Dibrës, për të vazhduar në vitet e mëvon-
shme në punë e detyra të ndryshme si meto-
dist e inspektor në drejtorinë arsimore, më-
sues i edukimit fizik dhe që ngja dhjetori i
vitit 2002 e në vazhdim në krye të klubit sport-
iv “Korabi” si drejtues kryesor i tij duke punu-
ar gjithmonë me pasion, ndërgjegje e përkush-
tim. Sot që po mbushet një vjetori i ndarjes
nga jeta, bisedova me Kije Duka (Farrici), nor-
maliste e shkollës pedagogjike në Elbasan, më-
suese dhe drejtoreshë shkolle në Peshkopi sot
flet pak por në fakt ka shumë për të thënë, më
shumë se kushdo tjetër pasi si bashkëshorte e
tij i ka qëndruar për vite e vite me radhë pranë,
është njohur nga afër me gëzimet por dhe me
telashet që kishte tek puna.Dhe sot pas një

Haki Duka,
kronikani
i sportit dibran

viti ndarje nga bashkëshorti i saj Haki Duka
ende me sytë e mbushur me lot nis e tregon
për aktivitetet e  rëndësishme sportive që zh-
villoheshin në Dibër, për netët pa gjumë e ditët
e lodhshme të Hakiut që merrej me organiz-
imin e këtyre aktiviteteve. E Kija nuk mund të
rri pa falenderuar nga zemra zotërinjtë Rakip
Suli, Musa Rriçku e Met Bitri të cilët e ndero-
nin Hakiun por dhe sponsorizonin shpesh ak-
tivitete sportive në Dibër.Haki Duka ka shumë
kujtime, plot gjurmë djerse ku shumicën na i
ka lënë në librin e tij “Kultura fizike dhe sportet
në Dibër” Në 240 faqet e këtij libri shpërfaqet
tradita e vyer sportive e dibranëve, na skedohen
me saktësi sportistët, ngjarjet trajnerët, fitues-
it, përvojat, mësuesit, llojet e sporteve në Dibër.
Mjeshtrat e sportit, problematikat dhe arritjet.
Sigurisht ky libër nuk është hartuar lehtë por
me një përkushtim e vetmohim disavjeçar. Në
hyrje, i paharruari, Haki Duka shkruan midis
të tjerash: Libri u kushtohet të gjithë sportistëve
e specialistëve, mësuesve e trajnierëve, vep-
rimtarëve dhe kontribuesve të sportit, që me
pasion, sakrificat, mundin e djersën e derdhur
në vite si dhe me rezultatet e tyre kanë lartë-
suar emrin e Dibrës dhe prestigjin e saj në ve-
primtarinë sportive kombëtare e ndërkombëtare.
Nderim e respekt të veçantë për sportistët dësh-
morë dhe të gjithë ata që nuk jetojnë më, por
kanë lënë emrin e tyre të bukur e të nderuar në
mnjedisin dhe historinë sportive të Dibrës.
Mjeshtrit dhe drejtuesit të nderuar, Haki Duka
nuk i shpëton as falenderimi i përzemërt ndaj
biznezmenit human Rasim Shira:

-Unë falenderoj përzemërsisht z.Rasim Shira
dhe i shpreh mirënjohjen time për këtë mbësh-
tetje e ndihmesë fisnike…Mjeshtri i merituar i
sprteve, studjuesi i palodhur Ismet Bellova,
midis të tjerash në analizën e tij shkencore
shkruan: “Tashmë edhe sporti dibran ka his-
torikun e tij, atë të ecurisë dhe të zhvillimit
ndër vite, rezultat i një pune tejet këmbën-
gulëse, hulumtuese e studimore disa vjeçare të
kuadrit veteran të kësaj fushe. Haki Duka,
sportist, mësues dhe drejtues i fiskulturës e
sporteve në rrethjin e Dibrës…

“ Kultura fizike dhe sportet në Dibër” i stud-
juesit Haki Duka përfshin periudhën 1921-1988
dhe përbëhet nga 4 kapituj në të cilët është
paraqitur gjithë rruga e përshkruar nga sporti
dibran, që nga lindja e tij e hapat e parë e deri
vonë, në ditët e para fillimit të ndryshimeve
demokratike. Ashtu siç e titullon në faqet e
para:”Ecuri e mbarë, arritje dhe suksese”, ku
jepet një studim sintezë, i përfshirë për ecur-
inë sportive qysh më 17 prill 1921 e deri me
1988 jepen fakte, ngjarje, data, emra, arritje të
cilat janë dëshmi e kulturës sportive e tradhëtare

të vyera të popullit dibram. Mjaft me interes janë
studimet e titulluara “Dibra në spartikiadat ko-
mbëtare”, “Emra, rezultate, shifra tregues”, “Flamuj
të fituar nga rrethi i Dibrës”, Drejtues të sportit në
vite”, Konfernca spartakiada, krenaria, medalje nderi
i qytetit, Mjeshtra të merituar të sportit, Mjeshtra
sporti, kandidatë-Mjeshtra sporti, sportistë dibranë
në veprimtari ndërkombëtare, ekipet kampionë fitues
sportistë dibranë kampionë kombëtarë (125 sportistë
kampionë kambëtarë), trajnerë të kategorizuar,
gjyqtarë të kategoizuar, trajnerë të ekipeve sportive,
trajnerë të suksesshëm, mësues të dalluar të edukim-
it fizik, dashamirës dhe veprimtaë aktiv të sportit,
kolektiva fizkulturore të dalluara, futbollist të dallu-
ar(314 futbollistë 1921-1988) mundës të dalluar (187
mundës) etj etj.  Në libër ku pasqyron figurat, përvo-
jat, shpirtin luftarak- sporti të brezave virtytet, fisni-
kërinë sportive-atdhetare, udhët e rritjes, gjurmët e
përkushtimit nëpër vite. Të gjitha llojet e sportit, të
gjithë sportistët qysh nga viti 1988 gjenden të pas-
qyruara me saktësi e korrektësi shkencore e peda-
gogjike në librin e të nderuarit , studiuesit, drejtues-
it, sportistit e ish inspektorit virtuoz Haki Duka titul-
luar “Kultura fizike dhe sportet në Dibër”(shënime
historike 1921- 1988) botuar në vitin 2004. Haki Duka
duket sikur rron, sikur na flet me taktin, korrektësinë,
humorin e dashamirësinë që e karakterizonte. Dhe
vërtet rron në zemrat e farefisit, të kolegëve, të
sportistëve në kujtimet e paharruara të përkushtimit
në mbarë dibrën e më gjërë. Pata fatin që ditën time
të 60-vjetorit (2 mars 2011) pas një ceremonie ma-
sive të nxënësve të mi marr pak kujtime të
Prof.Doktorit të Pizës (në universitet të Pizëz) Gio-
vani Amillota të Italisë të cilat m’i dha bashkëshort-
ja, ish drejtoresha e shkollave në qytetin e
Dibrës(Peshkopi) Kije Duka (Farriçi). Së pari u mah-
nita dhe u befasova kur pashë librin “Almanaku i
kategrisë së dytë”. (1930/2008-2009)botuar në vitin
2009 në Piza të Italisë ku Doktori i Shkencave Poli-
tike në universitetin e Pizës ia kushtonte të paharru-
arit Haki Duka(In memorian Haki Duka) Ky mik i
nderuar i haki Dukës dhe i Shqipërsië kishte dërguar
edhe plot letra, kujtime në familjen Duka. Vërtet një
jetë plot gjurmë, një jetë që buron krenari legjitime,
djersë përkushtimi. Cilido njeh udhët e dijes e të
gjurmimit të këtij korifeu të arsimit e të sporteve,
mëson dhe ruan në kujtesë se Haki Duka ishte dhe
mbeti njeriu i përkushtimit, kronikani i sporteve të
Dibrës. Nderim përjetë në breza, Haki Duka i Di-
brës!

Njoftim për bashkëpunëtorët
Të nderuar bashkëpunëtorë
Prej muajsh, redaksia ruan në arkivin për botim disa materiale, të cilat po të botohen zënë një hapësirë prej 2 ose më shumë faqesh.
Për këtë arsye, redaksia e gazetës “Rruga e Arbërit” njofton gjithë bashkëpunëtorë e saj, se shkrimet që sillen për t’u botuar, duhet të jenë jo më shumë se

5 faqe të daktilografuara (përafërsisht 10000 mijë karaktere, pa përfshirë hapësirat). Materialet që vijnë me email ose në çdo lloj forme elektronike, duhet të jenë
në Word, me fontin Times New Roman, të madhësisë 12pt  dhe me hapësirë 1.5. Gjithashtu, kujtojmë se materialet e pranuara në formë elektronike duhet të
kenë patjetër germat “ë” dhe “ç”.

Çdo material i gjatë do ti nënshkrohet redaktimit dhe shkurtimit për tu botuar në versionin e shtypur të gazetës. Versioni i pa shkurtuar do të botohet çdo
muaj në internet në adresën: www.rrugaearberit.com. Autorët mund ti shkurtojnë vetë shkrimet dhe të na i përcjellin në redaksi me dy versione botimi: për
gazetë dhe për internet.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, ju përcjellim konsideratat më të mira të redaksisë për bashkëpunimin e deritanishëm..
Për sqarime më të hollësishme mund të na kontaktoni me email në adresën <rrugaearberit@gmail.com> ose në tel. 069 20 68 603.

REDAKSIA.
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